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APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços ao Usuário da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
atende à exigência da Lei Federal 13.460/2017, trazendo informações referentes aos
serviços da instituição e buscando aproximação e interação com a sociedade.
Nesta Carta, são apresentadas as principais informações sobre os setores da universidade, suas atribuições e coordenações, assim como as informações sobre os serviços prestados pela instituição, em especial, àqueles relacionados ao (à):
•

Ensino, pesquisa e extensão, assim como sua forma e seus requisitos necessários para acessá-los;

•

Assistência à área de saúde;

•

Serviços prestados à comunidade interna e externa.

Uma carta de serviços tem como objetivo informar o cidadão acerca dos serviços
prestados pela Unicamp. Neste sentido, publicamos a Carta de Serviço da Unicamp, elaborada a partir de um modelo compartilhado entre as três Universidades Estaduais Paulistas, as quais a partir de um Comitê Técnico instituído pela Portaria CRUESP nº. 06/2019 de
30/08/2019 buscaram harmonizar os canais e mecanismos de transparência social.
Sugestões ou atualizações da Carta de Serviço:
Como a universidade é dinâmica, alterações podem ocorrer tanto na administração quanto nas atividades em que atua e nos serviços que presta. Assim, esta carta
será revista periodicamente por iniciativa da instituição.
Igualmente, serão bem-vindas sugestões de interessados que queiram propor
alterações, atualizações ou informar alguma incorreção encontrada nesta Carta, o que
pode ser feito em mensagem para o e-mail sic@unicamp.br.

Profa. Dra. Maria Luiza Moretti
Coordenadora Geral da Universidade - UNICAMP
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PARTE I
A UNIVERSIDADE
BREVE HISTÓRICO DA UNICAMP
Localizada no Estado de São Paulo, a Unicamp foi criada em 1966 por Zeferino Vaz,
seu idealizador e primeiro Reitor. A Cidade Universitária “Zeferino Vaz” se localiza no distrito de Barão Geraldo, região noroeste de Campinas, estando a 12km do centro da cidade. Além de Campinas, a Unicamp possui outros dois campi - Limeira e Piracicaba.
A Unicamp é uma autarquia, subordinada ao Governo Estadual, com autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. O seu financiamento advém principalmente de recursos públicos, principalmente, do Tesouro do
Governo do Estado de São Paulo, mas também de instituições nacionais e internacionais de fomento.
No total, a Unicamp congrega 24 unidades de ensino e pesquisa e 23 núcleos e
centros interdisciplinares, responsáveis por oferecer cursos de graduação, pós-graduação e de extensão, assim como realizar projetos de pesquisas e de extensão. Além
disso, a Unicamp possui dois colégios técnicos (um em Campinas e outro em Limeira)
e é responsável por um sofisticado complexo de saúde (com duas grandes unidades
hospitalares no campus de Campinas). Atualmente, cerca de 50 mil pessoas convivem
nos três campi. Mesmo sendo uma instituição jovem, a Unicamp pode ser considerada uma instituição que já conquistou forte tradição no ensino, na pesquisa e nas
relações com a sociedade.

MISSÃO, VISÃO E PRINCÍPIOS
A Unicamp tem como precípua finalidade a promoção do bem estar físico, espiritual e social do homem.
Para alcançar seus objetivos, a Universidade Estadual de Campinas se propõe a:
1. Ministrar o ensino para a formação de pessoas destinadas ao exercício das
profissões liberais, técnico-científicas, técnico-artísticas, de magistério e na
área cultural;
2. Promover e estimular a pesquisa científica e tecnológica e a produção de pensamento original no campo da Ciência, da Tecnologia, da Arte, das Letras e da
Filosofia;
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3. Estudar os problemas socioeconômicos da comunidade com o propósito de
apresentar soluções corretas, sob a inspiração da democracia;
4. Colocar ao alcance da comunidade, sob a forma de cursos e serviços, a técnica, a cultura, e o resultado das pesquisas que realizar;
5. Valer-se dos recursos da coletividade, tanto humanos como materiais, para
integração dos diferentes grupos técnicos e sociais na Universidade;
6. Cumprir a parte que lhe cabe no processo educativo de desenvolver na comunidade universitária uma consciência ética, valorizando os ideais de pátria,
de ciência e de humanidade. Artigo 3º. No cumprimento de suas finalidades,
a Universidade obedecerá aos princípios de respeito à dignidade da pessoa e
aos seus direitos fundamentais, proscrevendo o tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa e por preconceito de classe
e raça.

ESTATUTO E REGIMENTO GERAL
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE O
FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE:
•

Estatuto da Unicamp

•

Regimento Geral da Unicamp

•

Regimento do Conselho Universitário

•

Estatuto dos Servidores da Unicamp - Esunicamp

DELIBERAÇÕES, PORTARIAS, RESOLUÇÕES
(PROCURADORIA GERAL)
•

Deliberações CONSU

•

Deliberações CAD

•

Deliberações CEPE

•

Portarias GR

•

Resoluções GR

11

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

UNICAMP

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL/ORGANOGRAMA:
http://www.prdu.unicamp.br/sites/default/files/arquivos/gestao-quadros-tbl-orgaosdesenho-organizacional-com-codigos.pdf

CONSTITUIÇÕES
•

Constituição Brasileira

•

Constituição do Estado de São Paulo

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE
As nossas atividades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa, extensão, inovação, internacionalização e
administração são aferidas e avaliadas por sistemas nacionais de avaliação e por rankings nacionais e internacionais.

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES
(ENADE)
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia o rendimento
dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências
e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o
nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.
Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 2004, o Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes), composto também pela Avaliação de cursos de graduação e pela
Avaliação institucional. Juntos eles formam o tripé avaliativo que permite conhecer a
qualidade dos cursos e instituições de educação superior brasileiras. Os resultados do
Enade, aliados às respostas do Questionário do Estudante, são insumos para o cálculo
dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior.
A inscrição é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados
de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados às áreas de avaliação
da edição. A situação de regularidade do estudante é registrada no histórico escolar.
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CAPES
Os programas de pós-graduação da Universidade são reconhecidos pela CAPES
http://www3.prpg.gr.unicamp.br/sites/site1/index.php/avaliacao-capes/

RANKINGS
•

Times Higher Education (THE): A THE é conhecida pela avaliação criteriosa de
instituições de ensino superior em âmbito internacional. Esta é a quarta edição da Times Higher Education Latin America. Em todas elas, a Unicamp aparece
classificada entre as três instituições mais destacadas.

•

Ranking Universitário da Folha (RUF): O Ranking Universitário da Folha (RUF)
foi criado em 2012 e é hoje um dos índices que avaliam as universidades brasileiras considerando os seguintes critérios: pesquisa acadêmica; qualidade
do ensino; avaliação do mercado e inovação, sendo que a cada um deles foi
atribuído uma pontuação.

•

UI GreenMetric World University Ranking: O sistema de ranqueamento UI
GreenMetric é uma iniciativa da Universitas Indonesia que estabelece indicadores de sustentabilidade específicos para avaliar e balizar as futuras decisões de mais de 780 universidades no planeta. O objetivo do ranqueamento
é trazer um resultado online das condições e políticas de campus sustentáveis das universidades participantes, de forma a integrá-las e promover mais
possibilidades de ações sustentáveis. A posição final no ranking é a soma da
pontuação dos indicadores de sustentabilidade coletados em seis categorias:
paisagem e infraestrutura, energia e mudança climática, resíduos, água, transporte e ensino e pesquisa.

•

QS World University Rankings: O Ranking QS fornece, anualmente, um ranqueamento das melhores universidades do mundo, a partir dos seguintes indicadores: reputação acadêmica e do empregador, proporção docente/aluno,
citações e proporção de professores e alunos estrangeiros.

•

U-Multirank: O U-Multirank é uma abordagem multidimensional e voltada para o
usuário do ranking internacional de instituições de ensino superior. Ele compara
o desempenho das instituições de ensino superior em cinco dimensões: Ensino
e aprendizagem; Pesquisa; Transferência de conhecimento; Orientação internacional; Engajamento regional. Com base em dados empíricos, o U-Multirank
compara instituições com perfis institucionais similares (“like-with-like”) e permite aos usuários desenvolver seus próprios rankings personalizados, selecionando
indicadores em termos de suas próprias preferências.
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•

Clarivate Analytics: Desde 2009, a Clarivate Analytics tem elaborado o perfil das
principais universidades e instituições de pesquisa do mundo, usando um conjunto exclusivo de indicadores-chave de desempenho para nossa iniciativa Institutional Profiles. Os perfis institucionais facilitaram comparações multidimensionais e imparciais do desempenho universitário e da missão, tamanho, localização
geográfica ou combinação de disciplinas da universidade. A combinação de informações bibliométricas de padrão ouro com dados exclusivos sobre reputação, dados demográficos, alunos e financiamento da equipe cria uma visão de
360 graus

dos aspectos do desempenho de uma instituição.

•

Perfis são utilizados por universidades, agências de financiamento, agências governamentais e rankings como uma ferramenta valiosa para identificar pontos
fracos e fortes. O projeto Institutional Profiles (Perfis Institucionais) coleta, valida
e analisa dados das três fontes exclusivas e de seis disciplinas acadêmicas.

•

Academic Ranking of World Universities: O Academic Ranking of World Universities (ARWU) foi publicado pela primeira vez em junho de 2003 pelo Center
for World-Class Universities (CWCU) da Escola de Pós-Graduação em Educação (anteriormente Instituto de Educação Superior) da Shanghai Jiao Tong University, China, e atualizado anualmente. Desde 2009, o ARWU é publicado e
protegido por direitos autorais pela Shanghai Ranking Consultancy. A Shanghai
Ranking Consultancy é uma organização totalmente independente sobre inteligência de ensino superior e não está legalmente subordinada a nenhuma
universidade ou agência governamental.

O ARWU utiliza seis indicadores objetivos para classificar as universidades do
mundo, incluindo o número de ex-alunos e funcionários premiados por prêmios Nobel e medalhas de campo, número de pesquisadores altamente citados selecionados
pela Clarivate Analytics, número de artigos publicados em periódicos Nature e Science,
número de artigos indexados em Science Citation Index - Expanded and Social Sciences
Citation Index e desempenho per capita da universidade.
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OS CAMPI (O QUE SÃO E COMO CHEGAR?)
CAMPUS DE BARÃO GERALDO
A Unicamp foi oficialmente fundada em 5 de outubro de 1966, dia do lançamento de sua pedra fundamental. Mesmo num contexto universitário recente, em que a
universidade brasileira mais antiga tem pouco mais de um século, a Unicamp pode
ser considerada uma instituição jovem que já conquistou forte tradição no ensino, na
pesquisa e nas relações com a sociedade.
Site:
https://www.unicamp.br/unicamp/

Endereço:
Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo, Campinas/SP. CEP:
13083-970.

Como chegar:
https://www.google.com/maps/dir//unicamp+campus+bar%C3%A3o+geraldo/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x94c8c6b005d24db5:0xc6db750ecf04d796?sa=X&ved=2ahUKEwiPy4uPqYnpAhVaGLkGHY2aBpoQ9RcwC3oECBQQEg

Mapa iterativo:
http://www.internationaloffice.unicamp.br/mapa/#/home
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CAMPUS DE LIMEIRA
O Campus de Limeira-SP possui duas unidades de ensino e pesquisa: Faculdade
de Tecnologia (FT) e Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA).
Site:
https://www.unicamp.br/unicamp/

Faculdade de Tecnologia (FT) - A Unicamp passou a oferecer cursos de tecnologia em 1974 com a criação do curso de Tecnologia Sanitária. Esse curso foi criado para
ser ministrado no período diurno com integralização mínima de dois anos nas instalações da antiga Faculdade de Engenharia Civil (FEC), então radicada na cidade de Limeira. Posteriormente, em 1976, foi criado o curso de Tecnologia da Construção Civil,
Modalidades Edifícios e Obras de Solos. Essas características despertaram interesses
em profissionais atuantes no mercado e, deste modo, em 1978, os cursos passaram
para o período noturno, com integralização mínima de três anos.
O Centro Superior de Educação Tecnológica (CESET) foi formalmente criado em
1988, com a finalidade de incorporar os Cursos de Tecnologia até então vinculados
à Faculdade de Engenharia Civil de Limeira. Em 1992, criou-se o Curso Superior de
Tecnologia em Processamento de Dados, com integralização mínima de três anos e
já com a nova estrutura do CESET de cursos semestrais. Em 1997, os cursos tiveram
seus currículos atualizados e criou-se a Modalidade Controle Ambiental para o Curso
Superior de Tecnologia Sanitária, que teve sua denominação atualizada para Curso
Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental.
Em 2009, o CESET iniciou a implantação da pós-graduação com o Mestrado em
Tecnologia (reconhecido pela Portaria MEC 1077, de 31/08/2012, publicada no D.O.U.
de 13/09/2012 ). Nesse mesmo ano, o Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação da Unicamp, aprovou a transformação do Centro Superior de Educação Tecnológica (CESET) em unidade de ensino e pesquisa. Com isso o CESET passou a chamar-se Faculdade de Tecnologia (FT).
Site:
https://www.ft.unicamp.br/
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Endereço:
Rua Paschoal Marmo, 1888 - Jardim Nova Itália, Limeira/SP. CEP: 13484-332.

Como chegar:
https://www.google.com/maps/place/Faculdade+de+Tecnologia+da+Unicamp/@-22.562406,-47.4251129,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf7f5dbc6128be719?sa=X&ved=2ahUKEwjEu_vojoftAhXcH7kGHdh8AIQQ_BIwDHoECBMQBQ

Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) - Inaugurada em 2009 com cursos de
graduação e de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento, a Faculdade de
Ciências Aplicadas entende que o conhecimento deve ser compreendido de maneira
interligada a outros saberes, de modo a desenvolver amplamente o potencial dos estudantes. Com uma área de 485 mil m², o campus foi estrategicamente instalado em
Limeira, cuja economia, em franca ascensão, é baseada na produção industrial e no
comércio com abrangência nacional e internacional. Situada no interior do estado de
São Paulo, a cidade fica próxima de grandes polos científicos, culturais e econômicos,
como Campinas, Piracicaba e São Paulo, estando a apenas 65 km do Aeroporto Internacional de Viracopos.
Site:
http://www.fca.unicamp.br/portal/pt-br/

Endereço:
Rua Pedro Zaccaria, 1300 - Limeira/SP. CEP: 13484-350.
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Como chegar:
https://www.google.com.br/maps/place/Faculdade+de+Ci%C3%AAncias+
Aplicadas+da+Unicamp/@-22.555396,-47.4298597,17z/data=!4m5!3m4!1s0x
94c8807324544767:0x564de56e787352df!8m2!3d-22.557229!4d-47.429747

CAMPUS DE PIRACICABA
No Campus de Piracicaba está localizada a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, criada em 1967. A unidade funcionou como Instituto Isolado Estadual até janeiro
de 1967 quando, através da Lei nº 9715, artigo 5º, incorporou-se à Unicamp.
Site:
https://www.fop.unicamp.br/index.php/pt-br/administracao/historico-fop.
html

Endereço:
AAv. Limeira, 901 - Areião, Piracicaba/SP. CEP: 13414-903.

Como chegar:
https://www.google.com/maps/dir//fop+unicamp/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x94c6317f04cddc7d:0xb126107b68f0
afc9?sa=X&ved=2ahUKEwjFl5mTqInpAhWhEbkGHYPwDQEQ9RcwDnoECBMQEg
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UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA
A Unicamp compõe-se de 24 unidades de ensino e pesquisa, que são divididas
em dez institutos e 14 faculdades. Nelas são ministrados cursos de nível superior de
graduação e de pós-graduação nas quatro áreas do conhecimento: Exatas, Tecnológicas, Biomédicas e Humanidades e Artes.
Além de Campinas, as instalações da Unicamp se estendem ainda aos municípios
de Piracicaba, onde fica a Faculdade de Odontologia (FOP), e Limeira, onde estão a
Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e a Faculdade de Tecnologia (FT).

INSTITUTOS E FACULDADES
•

Artes

•

Biologia

•

Computação

•

Economia

•

Estudos da Linguagem

•

Filosofia e Ciências Humanas

•

Física

•

Geociências

•

Matemática, Estatística e Computação Científica

•

Química

•

Faculdades

•

Ciências Aplicadas

•

Ciências Farmacêuticas

•

Enfermagem

•

Engenharia de Alimentos

•

Engenharia Agrícola

•

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo

•

Engenharia Elétrica e de Computação

•

Engenharia Mecânica

•

Engenharia Química

•

Ciências Médicas

•

Educação Física
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•

Odontologia de Piracicaba

•

Educação

•

Tecnologia

CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES DE
PESQUISA
A Unicamp, além das Faculdades e Institutos, possui 21 Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa (C&N), criados a partir de 1977, com o objetivo de propiciar
investigação cultural, científica, tecnológica e prestação de serviços, com características interdisciplinares, que não poderiam ser conduzidas em departamentos convencionais. Suas áreas específicas de atuação abrigam estudos sobre Pensamento e História, Lógica e Teoria de Sistemas, População e Ambiente, Geoprocessamento, Saber
Urbano e Linguagem, Neurociências, Meteorologia, Climatologia, Planejamento Energético e Petróleo, Engenharia Genética, Engenharia Biomédica, Divulgação Científica,
dentre outros.
Exceto o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA), que possui sede própria em Paulínia-SP, os centros e núcleos estão localizados
em Campinas, no campus de Barão Geraldo.
Mais informações sobre os centros e núcleos, acesse aqui:
https://www.cocen.unicamp.br/centros-nucleos
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COLÉGIOS TÉCNICOS
COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS (COTUCA)
Criado em 1967, o Colégio Técnico de Campinas é uma instituição de ensino pública e gratuita que atua na formação profissional de nível técnico e oferece ensino médio
para alguns de seus cursos. O Colégio oferece dezoito opções de cursos técnicos e três
opções de especialização no nível técnico. Os cursos oferecidos pelo Cotuca abrangem
seis grandes áreas (Industrial, Informática, Saúde, Telecomunicações, Gestão e Meio Ambiente). A qualidade de seus cursos é evidenciada pela grande inserção dos formandos no
mercado de trabalho e também nas melhores universidades do país.
Site:
https://cotuca.unicamp.br/cotuca/

Endereço:
Rua Culto à Ciência, 177 Botafogo, Campinas/SP. CEP: 13020-060.

Como chegar:
https://www.google.com/maps/place/Col%C3%A9gio+T%C3%A9cnico+de+Campinas+-+Unicamp/@-22.8641481,-47.0495983,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd1c56cd0aa31fb38?sa=X&ved=2ahUKEwjuzaSTx_
znAhVOIbkGHZHiB4wQ_BIwFXoECBUQCA
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COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA (COTIL)
O Colégio Técnico de Limeira (Cotil) foi criado pela Lei Estadual no 7.655, de 28
de dezembro de 1962, e autorizado a ser instalado e a entrar em funcionamento pela
Resolução C.E.E. no 46/66 e Deliberação C.E.E. no 12/70, Diário Oficial de 29/01/72, página 21. A instalação foi em 24 de abril de 1967, dia em que se comemora seu aniversário.
Inicialmente recebeu o nome de Colégio Técnico e Industrial de Limeira, tendo como
sua mantenedora a Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, o colégio forma
técnicos em Edificações, Enfermagem, Geodésia e Cartografia, Informática, Mecânica
e Qualidade, os quais se inserem no mercado de trabalho com segurança.
Site:
https://www.cotil.unicamp.br/

Endereço:
Rua Paschoal Marmo, 1888 - Jardim Nova Itália, Limeira/SP. CEP: 13484-332.

Como chegar:
https://www.google.com/maps/place/Cotil+(Unicamp)/@-22.5623994,-47.4251042,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe2108428886c8646?sa=X&ved=2ahUKEwiW5PG1x_znAhViCrkGHS99A9UQ_BIwFnoECBMQCA
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A ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA
A administração universitária se estrutura a partir de conselhos e comissões centrais,
as quais são compostas por representações eletivas ou comissionadas das unidades de
ensino e pesquisa, dos centros e núcleos, colégios técnicos, órgãos administrativos e representações discente, docentes e de funcionários, assim como da sociedade.

CONSELHOS E COMISSÕES CENTRAIS
CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU)
O Conselho Universitário é o órgão de deliberação máximo da Universidade. A ele
compete exercer a jurisdição superior da instituição e traçar as suas diretrizes. É atribuição
do CONSU aprovar a criação ou extinção dos cursos de graduação e pós-graduação e os
planos de expansão e desenvolvimento relativos ao ensino e à pesquisa na Unicamp além
de deliberar sobre a política orçamentária e administrativa da universidade.
Site:
https://www.sg.unicamp.br/consu/

CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE)
Compete à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, dentre outras atribuições, deliberar sobre medidas que visem incentivar e dinamizar a realização de pesquisas e a
melhoria qualitativa do ensino. Cabe ainda à CEPE estabelecer normas para a captação
e gestão dos recursos de pesquisa e a avaliação da produção acadêmica dos docentes,
departamentos e unidades universitárias.
Site:
https://www.sg.unicamp.br/cepe/
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CAD)
Cabe à Câmara de Administração, dentre outras funções, propor medidas que visem
ao aperfeiçoamento da administração geral da universidade, elaborar propostas de dotação orçamentária encaminhadas pelas unidades universitárias e estabelecer normas para
os concursos de provimento dos cargos de servidores técnicos e administrativos.
Site:
https://www.sg.unicamp.br/cad/

COMISSÃO CENTRAL DE GRADUAÇÃO (CCG)
Foi criada através do Decreto n. 26.797, de 20.02.1987, que alterou os Estatutos e
Regimento Geral da Unicamp. É um órgão auxiliar do Conselho Universitário, cujas
atribuições estão estabelecidas no Regimento Interno da Comissão. Compõe-se dos
seguintes membros: Pró-Reitor de Graduação; todos os Coordenadores dos cursos
de Graduação; representação do corpo discente na proporção de 1/5 da totalidade
dos membros, tendo como convidados permanentes o Diretor Acadêmico, o Coordenador Executivo dos Vestibulares e o Coordenador responsável pelo oferecimento
das disciplinas de línguas. A presidência da Comissão é exercida pelo Pró-Reitor de
Graduação, cujo mandato é coincidente com o da função de Pró-Reitor de Graduação. A função de vice-presidente é exercida por um coordenador de curso de graduação, eleito pelo colegiado dentre os coordenadores que a integram. Cada membro da
CCG tem um suplente, escolhido pela mesma forma do membro titular. No caso dos
Coordenadores, o suplente é o Coordenador Associado. Os mandatos dos titulares e
suplentes são coincidentes com os de suas funções, isto é, Coordenadores e Coordenadores Associados de cursos de Graduação, enquanto que o mandato da representação discente é de um (01) ano a partir da data de posse na CCG. A CCG estabelece um
calendário anual para suas reuniões, as quais ocorrem a cada quinze dias.

Site:
http://www.ccg.unicamp.br/
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Endereço:
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 800, Sala CB55 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP: 13083-859.

Telefone:
(19) 3521-4884

Como chegar:
https://www.google.com/maps/dir//comiss%C3%A3o+central+de+gradua%C3%A7%C3%A3o+unicamp/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x94c8c6b2982325f5:0xe136b63b6f8a7
c11?sa=X&ved=2ahUKEwj6wLGQwovpAhUiLbkGHW0gBVwQ9RcwDnoECAwQEA

COMISSÃO CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (CCPG)
A CCPG é um órgão auxiliar do Conselho Universitário. É composta pelo pró-reitor de Pós-Graduação (Presidente), pelos Coordenadores das Comissões de Pós-Graduação (CPGs) das Unidades Acadêmicas da Unicamp e pelos Representantes do Corpo Discente na proporção de 1/5 da totalidade dos membros. O Diretor Acadêmico, o
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, o Pró-Reitor de Pesquisa, o Diretor
da Agência de Inovação (INOVA), o Procurador Geral da Universidade ou seu representante, os Assessores e o Assistente Técnico de Direção da PRPG são convidados
permanentes desta Comissão. O Vice-Presidente é eleito pelos seus membros dentre
os Coordenadores das CPGs.
Cabe à CCPG encaminhar à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE, pareceres, avaliações e deliberações sobre a criação, fusão ou extinção de disciplinas conforme proposto pelas Congregações das Unidades Acadêmicas, a realização ou extinção
de cursos, a elaboração de currículos e do regime didático das Unidades de Ensino, a
fixação de números de vagas em cursos, o reconhecimento de diplomas estrangeiros
e o credenciamento de docentes para atuar na pós-graduação, entre outros.
Os estudantes poderão ter acesso à CCPG através dos Representantes Discentes
ou mesmo dos Representantes Docentes nas Unidades de Ensino.
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Site:
http://www3.prpg.gr.unicamp.br/sites/site1/index.php/inicio/

Endereço:
Reitoria Térreo - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-970

Telefone:
(19) 3521-4729

COMISSÃO CENTRAL DE PESQUISA (CCP)
Considerando que a Universidade deve incentivar a pesquisa por todos os meios
ao seu alcance, conforme determina o artigo 40 dos seus Estatutos; que parte significativa, das atividades atuais de investigação são desenvolvidas prioritariamente em áreas
abrangentes que envolvem cooperações multidisciplinares entre várias unidades de
ensino e pesquisa, centros e núcleos; e que a Universidade necessita de um órgão que
congregue as experiências na atividade de pesquisa em suas Unidades e promova o
intercâmbio interno e a discussão de problemas sobre a fronteira do conhecimento
nas diversas áreas de sua atuação, por meio da Resolução GR No 84/03, foi instituída
a Comissão Central de Pesquisa (CCP), órgão diretamente subordinado o Conselho
Universitário (CONSU), a quem compete traçar diretrizes para incentivar e apoiar a
ação da Universidade no campo da pesquisa, e ainda:
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•

Estimular e apoiar o desenvolvimento da pesquisa na Universidade em todas
as áreas de conhecimento, bem como a interdisciplinar;

•

Promover o intercâmbio interno e a discussão de problemas sobre a fronteira
do conhecimento nas diversas áreas de sua atuação;

•

Coordenar ações com o objetivo de promover o intercâmbio nacional e internacional em projetos de pesquisa;

•

Deliberar sobre as propostas de suas subcomissões;

•

Propor ações institucionais de avaliação da atividade de pesquisa na Universidade;
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•

Acompanhar, avaliar e incentivar as atividades da Unicamp junto aos órgãos
de fomento governamentais e não-governamentais;

•

Deliberar sobre matérias que lhe sejam submetidas pelo Reitor ou pelo Conselho Universitário.
Site:
https://www.prp.unicamp.br/pt-br/ccp-comissao-central-de-pesquisa

Endereço:
Rua da Reitoria, 121 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Como chegar:
https://www.google.com.br/maps/place/Pr%C3%B3-Reitoria+de+Pesquis
a+da+Unicamp/@-22.8245151,-47.0665172,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x0
000000000000000:0x782ad9a521c340d7!2sPr%C3%B3-Reitoria+de+Pesqui
sa+da+Unicamp!3m1!1s0x0000000000000000:0x782ad9a521c340d7?hl=ptBR&shorturl=1
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COMISSÃO CENTRAL DE EXTENSÃO (CONEX)
O CONEX atualmente está subordinado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(ProEC). Ao Conselho de Extensão (CONEX) compete manifestar-se sobre os assuntos
que envolvam atividades de extensão, como abertura de área de prestação de serviços
de pequena monta e, em especial, sobre o mérito dos cursos de extensão, de interesse dos Institutos e Faculdades, Núcleos e Centros.
Site:
https://www.conex.proec.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, 121 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Telefones:
19 3521-4741 ou 19 3521-4902

Como chegar:
https://www.google.com/maps?ll=-22.824155,-47.067123&z=15&t=m&hl=ptBR&gl=BR&mapclient=embed&q=R.+da+Reitoria,+121+-+Cidade+Univer
sit%C3%A1ria+Campinas+-+SP+13083-872
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COMISSÃO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
E CONTRATOS (CAACC)
A CACC é responsável pela análise e emissão de parecer conclusivo a respeito
dos convênios, contratos e instrumentos similares relativos às atividades de pesquisa,
ensino e extensão a serem celebrados pela Universidade.
Site:
https://www.sg.unicamp.br/cacc/

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO (COP)
A COP se constitui como Comissão Permanente do Conselho Universitário e tem
como finalidade colaborar na organização do orçamento geral da Universidade e na
administração de seu patrimônio.
Site:
https://www.sg.unicamp.br/cop/

COMISSÃO DE VAGAS DOCENTES (CVD)
A CVD é responsável em analisar as solicitações de vagas de servidores docentes em todas as carreiras do magistério médio e superior e da carreira de pesquisador. A Comissão de Vagas Docentes (CVD) tem como competência: a análise e
avaliação de solicitações de vagas que impliquem na ampliação do quadro docente
da Carreira do Magistério Superior das Unidades de Ensino e Pesquisa; a análise e
avaliação de solicitações de vagas de servidores docentes em todas as demais carreiras de magistério médio e superior; a análise e avaliação de solicitações de vagas
de servidores da Carreira de Pesquisador; e a análise e avaliação das propostas de
realocação de servidores docentes.
Site:
https://www.sg.unicamp.br/cvd/
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COMISSÃO DE VAGAS NÃO DOCENTES (CVND)
A CVND é responsável em avaliar as solicitações de vagas e emitir pareceres,
caso a caso, recomendando ou rejeitando a atribuição de vagas, após a análise da
realidade de cada Unidade ou Órgão, verificadas as prioridades a serem atendidas. O
trabalho da Comissão de Vagas Não Docentes deverá ser apoiado pela reavaliação das
necessidades de cada Unidade ou Órgão, em função das suas finalidades, do volume
de suas atividades, a ser desenvolvida pela DGRH, como base para a realocação de
funcionários no âmbito da Universidade.
Site:
https://www.sg.unicamp.br/cvnd/

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS (CLN)
A Comissão de Legislação e Normas se constitui como Comissão Permanente do
Conselho Universitário, emitindo pareceres sobre a aplicação de normas legais ou regulamentares bem como sobre a fixação de normas complementares. Também cabe à CLN
a emissão de pareceres relacionados às propostas de criação e modificação de cargos e
funções nas diversas entidades universitárias; recursos, em casos de alteração da lotação
de cargos e funções da Universidade; projetos de lei, decretos, regulamentos, portarias e
convênios que devam ser submetidos à apreciação do Conselho Universitário.
Site:
https://www.sg.unicamp.br/cln/
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CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES
(CIDD)
A CIDD tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento dos docentes de
todas as carreiras, visando à compatibilização entre o desenvolvimento profissional e
o desenvolvimento institucional.
Site:
http://www.prdu.unicamp.br/cidd

CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS (CIDF)
A Câmara Interna de Desenvolvimento dos Funcionários, subordinada à Câmara
de Administração, é responsável por orientar e supervisionar os procedimentos estabelecidos nas Deliberações que tratam da Carreira PAEPE e Processo Avaliatório e,
em conjunto com a Diretoria Geral de Recursos Humanos, definir os indicadores de
desempenho, pressupostos, critérios, instrumentos e fases da avaliação, acompanhar
o processo de implantação de um subsistema de informações necessárias à administração de recursos humanos, indispensável para a formulação e reformulação de políticas e diretrizes gerais.
Site:
http://www.prdu.unicamp.br/cidf
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COMISSÃO PERMANENTE DE DEDICAÇÃO INTEGRAL À
DOCÊNCIA E À PESQUISA (CPDI)
Compete à CPDI fiscalizar o cumprimento das obrigações próprias do regime
RDIDP e julgar as propostas de sua aplicação. Também cabe à Comissão, a cada caso,
apurar a conveniência da manutenção no regime, autorizar o desempenho de outras
atividades legalmente permitidas e ainda propor medidas e baixar normas visando o
aperfeiçoamento geral do regime.
Site:
https://www.sg.unicamp.br/cpdi/

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
DA UNICAMP (COPEI)
A COPEI tem como propósito de coordenar as atividades de elaboração do Planejamento Estratégico da Universidade e é responsável pela análise, aprovação e recomendações de assuntos estratégicos para a UNICAMP e, por isso, em 2019, através da
Deliberação CONSU-A-019/2019, assume também a responsabilidade sobre a priorização dos empreendimentos, bem como o acompanhamento da execução dos mesmos
junto à DEPI.
Site:
https://www.cgu.unicamp.br/copei
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ÓRGÃOS DO GABINETE DO REITOR
GABINETE DO REITOR
O Gabinete do Reitor está localizado no prédio da Reitoria, à Rua da Reitoria em
frente a Praça das Bandeiras. Neste edifício também estão instaladas a Coordenadoria
Geral, as Pró-Reitorias e as Diretorias Executivas.
Site:
http://www.reitoria.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, s/n - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872 / Caixa Postal 6194, CEP: 13083-970.

Telefone:
19 3521 4720

Como chegar:
https://www.google.com/maps/dir//reitoria+unicamp/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x94c8c6afc4427367:0x782ad9a521c3
40d7?sa=X&ved=2ahUKEwi22cHFxYvpAhVzLLkGHbK4CEwQ9RcwC3oECBAQEg
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COORDENADORIA GERAL
A Coordenadoria Geral busca contribuir com a Missão da Unicamp, tratando de
ações acadêmicas e administrativas de importância estratégica, para que a administração, as unidades e órgãos cumpram seus objetivos e concretizem a sua Visão de
Futuro, atendendo às expectativas e demandas da sociedade.
Site:
https://www.cgu.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, 121 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Como chegar:
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m / m a p s / d i r / / c g u + u n i c a m p / d a t a = ! 4
m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x94c8c79c879eae09:0x65e2b1c61a153f92?sa=X&ved=2ahUKEwiVkeCAxovpAhW1G7kGHYGND1MQ9RcwDHoECAsQEA
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PRÓ-REITORIAS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PRG)
Compete à PRG fornecer apoio acadêmico aos estudantes e à comunidade
acadêmica, em suas mais variadas vertentes, como por exemplo: Apoio ao Ensino e
Aprendizagem, Ensino de Línguas, Estágios, Formação de Professores, Logística e Infraestrutura, Tecnologias Educacionais.
Site:
http://www.prg.reitoria.unicamp.br

Endereço:
Rua da Reitoria, 121 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Telefone:
19 3521-4738

Como chegar:
https://www.google.com/maps/dir//prg+unicamp/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x94c8c70556ab8df3:0x70e580d72f8f
9504?sa=X&ved=2ahUKEwj856OZx4vpAhWCILkGHSSVAAQQ9RcwFHoECAoQEA
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (PRPG)
Com o objetivo de formar pesquisadores e profissionais de alto nível, aliado a
uma produção científica, tecnológica, cultural e artística de qualidade, a Unicamp oferece atualmente 142 programas de pós-graduação stricto sensu, em diferentes áreas
de concentração, estando vários deles entre os melhores do país.
Já em relação à Pós-Graduação Lato Sensu, são atualmente 14 programas, categorizados em Aperfeiçoamento, Aprimoramento, Especialização e Residência Médica,
que são oferecidos gratuitamente aos portadores de diploma de curso superior que
desejam obter treinamento profissional ou científico.
Quatro grandes áreas abrangem as atividades de ensino, pesquisa e extensão:
Ciências Biológicas e da Saúde (Medicina, Biologia, Odontologia, e Educação Física),
Ciências Exatas e da Terra (Física, Química, Matemática e Geociências), Ciências Humanas, Sociais e Artes (Filosofia, Ciências Sociais, História, Economia, Linguística, Literatura, Educação, e Artes), Tecnologia (Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica,
Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia Agrícola,
e Arquitetura).
A Unicamp compreende 24 unidades de ensino e pesquisa, numerosos centros
e núcleos de pesquisa interdisciplinar, e um vasto complexo hospitalar, além de uma
série de unidades de apoio num universo onde convivem cerca de 40.000 pessoas e se
desenvolvem inúmeras pesquisas.
Site:
http://www.prpg.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, 121 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Telefone:
(19) 3521-4729
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Como chegar:
https://www.google.com/maps/dir//reitoria+unicamp/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x94c8c6afc4427367:0x782ad9a521c340d7?sa=X&ved=2ahUKEwjpiem_x4vpAhXRBtQKHTRwDmkQ9RcwC3oECBAQEg

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA (PRP)
A pesquisa na Unicamp está estruturada em torno de 1.182 grupos de pesquisa, segundo o censo de 2014 do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (http://
lattes.cnpq.br/web/dgp/painel-dgp/), envolvendo a participação de praticamente todo
seu corpo docente (exceto aqueles em regime de tempo parcial), pesquisadores, pós-doutorandos, pesquisadores e professores colaboradores, estudantes de graduação
e pós-graduação e corpo técnico especializado. Segundo os dados mais recentes do
Diretório de Grupos do CNPq (2015), a Unicamp atualmente conta com 1.107 grupos
de pesquisa.
Site:
http://www.prp.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, 121 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Como chegar:
https://www.google.com/maps/dir//prp+unicamp/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x94c8c6afc4427367:0x782ad9a521c340d7?sa=X&ved=2ahUKEwj7hLrkx4vpAhVwILkGHTn2BaYQ9RcwD3oECA0QEg
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC)
Na Unicamp, a Pró- Reitoria de Extensão e Cultura tem como missão coordenar
e estimular atividades e projetos de Extensão e Cultura que, por meio do diálogo e da
interatividade, tenham aplicação contínua em comunidades não somente da Região
Metropolitana de Campinas (RMC), mas também de vários lugares do Brasil e de outros países.
Com o cuidado de não separar ensino, pesquisa e extensão, a Unicamp constrói
tradição de interação com a sociedade, por meio de acordos de cooperação com órgãos do governo e da iniciativa privada. A extensão exerce a responsabilidade social,
gerando transformações positivas na sociedade realizada por professores, pesquisadores, alunos e colaboradores da Universidade.
Site:
https://www.proec.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, 121 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Como chegar:
https://www.google.com/
maps?ll=-22.824155,-47.067123&z=15&t=m&hl=pt-BR&gl=BR&mapclient=embed&q=R.+da+Reitoria,+121+-+Cidade+Universit%C3%A1ria+Campinas+-+SP+13083-872
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PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO (PRDU)
A Pró-Reitoria tem como missão apoiar todas as iniciativas da Administração Central na implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unicamp visando a
qualificação das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, Relações com a Sociedade e
Gestão Universitária. Desenvolver estratégias e processos que qualifiquem a tomada
de decisões institucionais, contribuindo para consolidar a Unicamp como uma Universidade pública de referência nacional e internacional.
Site:
http://www.prdu.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, 121 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Como chegar:
https://www.google.com/maps/dir//reitoria+unicamp/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x94c8c6afc4427367:0x782ad9a521c340d7?sa=X&ved=2ahUKEwiBgO2gyIvpAhVGILkGHWcVCQsQ9RcwC3oECBEQEg
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DIRETORIAS EXECUTIVAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (DERI)
Compete à DERI fornecer suporte à comunidade acadêmica (estudantes, docentes e funcionários) que deseja realizar intercâmbio ou estágios no exterior.
Site:
http://www.internationaloffice.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, 121 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Telefone:
19 3521-4718

E-mail:
internationaloffice@reitoria.unicamp.br

Como chegar:
https://www.google.com/maps/dir//reitoria+unicamp/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x94c8c6afc4427367:0x782ad9a521c340d7?sa=X&ved=2ahUKEwi0kPTsyIvpAhWsHLkGHdfPAyIQ9RcwC3oECBAQEg
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DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO (DEA)
Compete à DEA promover soluções integradas nas áreas de administração, serviços, infraestrutura e tecnologia de informação e comunicação, contribuindo com o
desenvolvimento institucional da Unicamp.
Site:
http://www.dea.unicamp.br/

DIRETORIA EXECUTIVA DA ÁREA DA SAÚDE (DEAS)
Tem como objetivo melhorar a assistência hospitalar e facilitar a interação com
o ensino e a pesquisa da área da saúde da Universidade. Também compete à Deas
realizar estudos e projetos prospectivos para a definição do plano diretor da área da
saúde numa perspectiva de longo prazo; assessorar a administração central em assuntos relacionados às plantas físicas da área hospitalar e de assistência; e representar a
Unicamp em discussões que envolvam os assuntos da área, entre outras designações.
Site:
http://www.deas.unicamp.br/

41

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

UNICAMP

DIRETORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS (DEDH)
Compete à Diretoria Executiva de Direitos Humanos (DEDH) formular e propor
políticas de sua competência para a Unicamp, submetendo-as às instâncias competentes. Ela tem como competência ampliar a cooperação e as relações nacionais e internacionais ligadas aos órgãos e comissões vinculadas à DEDH; integrar o funcionamento dos órgãos e comissões a DEDH; facilitar e promover as atividades dos diferentes
órgãos comissões à DEDH; e, propor e implementar, com outros órgãos da Unicamp,
normas e diretrizes para facilitar os procedimentos e sistematizar informações nas
questões estruturais, pessoais e de atendimento aos temas da DEDH.
Site:
http://www.direitoshumanos.unicamp.br/

Endereço:
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 800, Sala CB54 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. Caixa Postal: 6194. CEP:13083-859.

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENSINO PRÉUNIVERSITÁRIO (DEEPU)
Compete à Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU) propor uma
política de ensino pré-universitário envolvendo a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional técnica); representar a
Unicamp junto à Secretarias Estaduais e Municipais relacionadas aos temas da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e técnico; assessorar a administração
central em assuntos relacionados aos correspondentes temas; atuar em conjunto com
a Administração Central na gestão do sistema de ensino pré-universitária.
No que se refere ao ensino médio e educação profissional técnica, ver mais em:
Colégios Técnicos.
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
COMPLEMENTAR (DEDIC)
A Diretoria de Educação Infantil e Complementar constitui-se como um espaço
socioeducativo para bebês e crianças, filhos e filhas de servidores Unicamp, Funcamp
e estudantes de graduação e pós-graduação. Os bebês e crianças poderão acessar a
DEdIC através de processo de avaliação socioeconômica, que implicará em processo classificatório. Sendo chamados de acordo com a disponibilidade das vagas, do
calendário e cronograma estipulado pela equipe gestora e devidamente divulgado à
comunidade acadêmica.
Site:
http://www.dgrh.unicamp.br/dedic

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO (DEPI)
Compete à Diretoria Executiva de Planejamento Integrado (DEPI) detectar e integrar os diversos níveis de planejamento dos órgãos da universidade. Além disso,
cabe à DEPI prospectar cenários sobre as formas de atuação da universidade no longo
prazo (observando as tendências das melhores universidades do mundo, em consonância com a sociedade que a financia e os interesses do país) e oferecer ao Conselho
Universitário (CONSU) possíveis cenários de atuação. Tal diretoria deve propor aos
demais órgãos de planejamento da universidade e ao CONSU um Plano de Desenvolvimento que possa conduzi-la ao cenário mais próximo do desejado.
Site:
http://www.depi.unicamp.br/
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ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA ACADÊMICA (DAC)
A Diretoria Acadêmica é o órgão central da Universidade responsável pelo registro e controle de todas as atividades da administração acadêmica, em seus diversos
níveis de ensino. São atribuições da diretoria o gerenciamento da vida acadêmica do
discente da graduação e da pós-graduação da Universidade e a organização da infraestrutura acadêmica, no que se refere às atividades de elaboração dos Catálogos de
Graduação, Pós-Graduação e Residência Médica, de horários de Graduação de Pós-Graduação, credenciamentos de docentes, manutenção do acervo de legislação de
ensino e reconhecimento de cursos, levantamento dos dados concernentes à administração acadêmica e dar orientação às Secretarias de Cursos.
Site:
www.dac.unicamp.br

Endereço:
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 290, Ciclo Básico II - Cidade Universitária
Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:13083-859.

Fale conosco:
https://www.dac.unicamp.br/portal/fale-conosco

Horário de funcionamento:
8h45 às 22h30

Segue abaixo uma breve descrição dos serviços e informações oferecidas pela
DAC. Mais detalhes podem ser obtidos através do link https://www.dac.unicamp.br/
portal/servicos/assuntos-a-z:
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VESTIBULAR UNICAMP (COMVEST)
O Vestibular Unicamp tem por objetivo classificar e selecionar candidatos para
a matrícula inicial na Unicamp. A seleção é feita pela Comissão Permanente para os
Vestibulares (COMVEST) por meio de provas discursivas e valorização da redação.
Conhecer mais sobre o vestibular em: https://www.unicamp.br/unicamp/unidades/comvest

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
A Agência de Inovação da Unicamp tem com o objetivo de estabelecer uma rede
de relacionamentos da Unicamp com a sociedade para incrementar as atividades de
pesquisa, ensino e avanço do conhecimento.
Site:
https://www.inova.unicamp.br/

Endereço:
Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, s/n - Bosque das Palmeiras, Campinas/SP. CEP: 13086-902.

Telefone:
(19) 3521-2558
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ASSESSORIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (AEPLAN)
Compete à AEPLAN prestar assessoria nos aspectos econômicos e também no
planejamento da universidade. É responsável pelo Orçamento da Universidade e consequentemente, pela Revisão Orçamentária.
Site:
https://www.aeplan.unicamp.br/

Endereço:
Praça das Bandeiras, 45, Prédio da DGA. Cidade Universitária Zeferino Vaz,
Campinas/SP. CEP:13083-869.

Telefones:
(19) 3521-4540 / 3521-4541 / 3521-4638

PREFEITURA DA UNICAMP
Responsável pelos serviços de alimentação nos restaurantes universitários,
transporte fretado, circular interno, sinalização viária, energia elétrica, saneamento,
manutenção urbana e predial, limpeza urbana, coleta seletiva, monitoramento animal,
implantação e conservação de áreas verdes e gerenciamento de pontos comerciais. A
Prefeitura busca modernizar, ampliar e melhorar seus serviços e promover campanhas
e programas para garantir o pleno funcionamento da Universidade e a qualidade de
vida no campus. Em 2013, a Prefeitura passou a ser vinculada à Diretoria Executiva de
Administração (DEA).
Site:
https://www.prefeitura.unicamp.br/
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Endereço:
Rua Roxo Moreira, 1831 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP:13083-592.

Telefone:
(19) 3521-4608

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO (DGA)
A Diretoria Geral de Administração (DGA) tem como propósito promover e coordenar soluções integradas na gestão das funções administrativas de contabilidade, orçamento, finanças, suprimentos e de produção de bens e serviços da Universidade, de
forma a estimular a melhoria contínua dos processos, assegurando o atendimento de
requisitos legais.
Site:
https://www.dga.unicamp.br/

Endereço:
Praça das Bandeiras, 45, Quadra 2/Prédio 1 - Cidade Universitária Zeferino
Vaz, Campinas/SP. CEP:13083-869.
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DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS (DGRH)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH) tem como propósito administrar e gerir a vida funcional dos servidores da Universidade.
Site:
http://www.dgrh.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, 165/191 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-872.

Telefone:
(19) 3521-5183

E-mail:
atenderh@unicamp.br
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PROCURADORIA GERAL (PG)
A Procuradoria Geral da Unicamp é responsável pelo assessoramento jurídico
e representação judicial da Universidade, na forma dos artigos 95, 96 do Regimento
Geral da Unicamp.
Site:
https://www.pg.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, 81 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Telefone:
(19) 3521-4771/ Fax: (19) 3521-4944

E-mail:
secretaria@pg.unicamp.br
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SECRETARIA GERAL (SG)
A Secretaria Geral é responsável pela organização e direção administrativa dos
trabalhos do Conselho Universitário e suas Câmaras e Comissões, assim como pela
comunicação entre estes e os demais órgãos da Universidade. Também cabe à Secretaria Geral o registro dos diplomas emitidos pela Unicamp, além da prestação do
serviço a outras instituições de ensino superior.
Site:
https://www.sg.unicamp.br/

Endereço:
Rua da Reitoria, 81 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-872.

Telefone:
(19) 3521-4950

SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO (SEC)
A Secretaria Executiva de Comunicação (SEC) é formada pela Assessoria de Comunicação e Imprensa (Ascom) e pela Rádio e Televisão Unicamp (RTV). A Ascom é o órgão
responsável pela divulgação dos assuntos científicos, tecnológicos, culturais e institucionais da Universidade e pela mediação entre os veículos de comunicação e as fontes de
informação na comunidade acadêmica. A RTV-Unicamp oferece programas acadêmicos e
visa o desenvolvimento sóciocultural humano e o exercício da cidadania.
A Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unicamp tem entre suas responsabilidades estabelecer e manter fluxos de informação entre a Unicamp e seus diversos
públicos de interesse.
Para isso dispõe do setor “Atendimento à Imprensa”, que funciona das 8h30 às
17h30, de segunda a sexta-feira. Os profissionais têm a função de facilitar o trabalho
de jornalistas nos campi de Campinas, Piracicaba ou Limeira. Além disso, oferecem
periodicamente temas de pesquisas de interesse jornalístico e da sociedade, por meio
dos textos publicados no Jornal da Unicamp, no Portal da Unicamp e News Letter, que
podem ser reproduzidos pela mídia com as referidas citações das fontes.
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SECRETARIA DE VIVÊNCIA DOS CAMPI (SVC)
A SVC tem por objetivo construir um novo modelo de segurança preventiva em
contexto universitário. Como em outras áreas de atuação, também nesta atividade, a
UNICAMP pretende fazer a diferença. A equipe da SVC visa inovar e ampliar as boas
práticas na área da promoção de relações entre pessoas e proteção do patrimônio
universitário. Para lidar com vivência e segurança universitária estamos combinando
saberes da administração pública direcionada para a universidade e saberes acadêmicos e conceituais nessa área interdisciplinar.
Outras informações e serviços disponibilizados por este órgãos podem ser encontrados em: https://www.svc.unicamp.br/

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (SAR)
A Secretaria de Administração Regional (SAR) é um órgão da Unicamp, com a
missão principal de prover serviços de infraestrutura nos campi de Limeira e Piracicaba e coordenar a representação institucional junto às unidades internas e órgãos
externos.
Outras informações e serviços disponibilizados por este órgãos podem ser encontrados em: https://www.sar.unicamp.br/
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SISTEMAS DE ARQUIVOS DA UNICAMP (SIARQ)
Responsável por coordenar a gestão, a preservação e a disposição ao acesso de documentos produzidos e recebidos pela Unicamp, em cumprimento de seus objetivos.
Para solicitar serviços:
https://www.siarq.unicamp.br/siarq/solicitacao-servico.html
Site:
https://www.siarq.unicamp.br/siarq/

Email:
siarq@unicamp.br

Atendimento ao Usuário:
Presencial: segunda à sexta-feira, das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00
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CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA UNICAMP (CCUEC)
O Centro de Computação da Unicamp (CCUEC) provê serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) para a Universidade Estadual de Campinas. Fornece
sistemas e ferramentas que apoiam a universidade, assim como serviços e projetos
inovadores que apoiam o ensino, a pesquisa e as atividades diárias das faculdades,
institutos, centros, núcleos e órgãos administrativos da universidade.
Site:
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/

Endereço:
Rua Saturnino de Brito, 45 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/
SP. CEP: 13083-889.

Telefones:
Recepção - (19) 3521-2200
Célula de Atendimento ao Cliente - CAC - (19) 3521-2221 / (19) 3521-2222
(das 9h00 às 17h00)
Superintendência - (19) 3521-2233 / (19) 3521-2285
Secretaria / Expediente - (19) 3521-2240
Recursos Humanos - (19) 3521-2260 / (19) 3521-2245
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EDITORA UNICAMP
Fundada em 1982, a Editora da Unicamp é o órgão da Universidade Estadual de
Campinas destinado à difusão de obras de significação científica, técnica, literária, artística e de interesse didático, preferentemente ligadas ao âmbito universitário.
A seleção dos títulos a serem publicados é feita, sempre com base em pareceres
de mérito, por um Conselho Editorial. A Editora da Unicamp publicou aproximadamente 1.300 livros e tem, em seu catálogo, cerca de 500 títulos disponíveis.
Site:
https://editoraunicamp.com.br/

Endereço:
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 421, 3° andar - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP: 13083-859.

Telefone:
VENDAS - (19)3521-7718 OU 7728

E-mail:
vendas@editora.unicamp.br
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de
todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está bem estabelecido nas
diversas diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos - CIOMS) e brasileiras (Resolução CNS n.º 466/12 e complementares), diretrizes estas que ressaltam a
necessidade de revisão ética e científica das pesquisas envolvendo seres humanos,
visando a salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes da pesquisa. Desta maneira e de acordo com a Resolução CNS n.º 466/12,
“Pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação do Sistema
CEP/CONEP” aguardando a decisão de aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa e
cabe à instituição onde se realizam pesquisas a constituição do CEP.
Site:
https://www.prp.unicamp.br/pt-br/cep-comite-de-etica-em-pesquisa

Endereço:
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 - Cidade Universitária Zeferino Vaz,
Campinas/SP. CEP: 13083-887.

Telefones:
Fone/Fax: (19) 3521.8936 ou (19) 3521.7187

E-mail:
cep@unicamp.br

Horário de Atendimento:
Segunda à Sexta Feira, Das 08:30hs às 11:30hs - 13:00hs às 17:00 hs
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CEMEQ
O Centro para Manutenção de Equipamentos fornece serviços internos de manutenção para equipamentos.
Site:
https://www.cemeq.unicamp.br/cemeq/index.asp

Endereço:
Rua Josué de Castro, 50 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-867.

Telefone:
(19) 3521-5062

GGBS
O Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) viabiliza a concessão de benefícios espontâneos, ações de assistência social e o fomento de programas especiais
propostos para os segmentos funcionais da Universidade. É responsável por administrar o vale alimentação, a parceria com planos de saúde e odontológicos, entre outros
benefícios. Oferece também assistência aos servidores através dos programas Redescobrindo, Espaço Cidadão, Atenção à Dependência Química, bem como programas
de Atenção à Saúde.
Site:
https://www.ggbs.gr.unicamp.br/index.php

Endereço:
Rua Cândido Portinari, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-871.
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Telefone:
(19) 3521-4852

EDUCORP
A Escola de Educação Corporativa da Unicamp (Educorp), criada pela Resolução
GR-19/2016, está vinculada à Coordenadoria Geral da Universidade e tem como objetivo essencial fomentar o desenvolvimento das competências consideradas críticas
para a UNICAMP para a viabilização das suas estratégias, de forma sistemática, estratégica e contínua, atuando com foco em:
•

Qualificação, para facilitar o desenvolvimento de habilidades dos servidores;

•

Transformação, para facilitar a mudança organizacional;

•

Estratégia da universidade, para apoiar a execução dos objetivos estratégicos
institucionais.
Site:
https://www.educorp.unicamp.br/

Endereço:
Rua Saturnino de Brito, 323 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/
SP. CEP: 13083-889.

Telefone:
(19) 3521-4507
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CENAPAD
CENAPAD-SP é um dos nove Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho que compõem o programa SINAPAD, implementado no Brasil pelo MCT
através da FINEP. Foi criado em março de 1994, sendo hoje um Centro ligado à Pro-Reitoria de Pesquisa da UNICAMP. Sua missão é apoiar as atividades de P&D nas áreas de
Ciência e Tecnologia do País, disponibilizando um ambiente de alto desempenho e
afins, atuando como um centro de excelência em novas tendências computacionais,
contribuindo para a formação da comunidade científica e empresarial.
Site:
https://www.cenapad.unicamp.br/

Endereço:
Rua Saturnino de Brito, 45 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/
SP. CEP: 13083-889.

Telefone:
(19) 3521-2196
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LACTAD
O Laboratório Central de Tecnologias de Alto Desempenho em Ciências da Vida
(LaCTAD) é uma iniciativa da UNICAMP apoiada pela FAPESP, através do programa
Equipamento Multiusuários, o qual visa disponibilizar para a comunidade científica
serviços, tecnologias de última geração e assessoria técnica nas áreas de Biologia Celular, Genômica, Proteômica e Bioinformática, contribuindo de forma efetiva para o
aumento do impacto da pesquisa científica brasileira.
Site:
https://www.lactad.unicamp.br/br

Endereço:
Av. Dr. André Tosello, 550 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/
SP. CEP: 13083-886.

Telefone:
(19) 3521-5234
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IDEA
O Instituto de Estudos Avançados (IdEA) da Unicamp é um espaço de livre criação voltado para reflexões de ponta nos diferentes campos do conhecimento científico, da cultura e das artes no Brasil e no exterior. O IdEA proporciona um ambiente de estudo, de pesquisa e de trocas científico-culturais de viés fundamentalmente
multidisciplinar e internacional, aberto aos mais diversos temas, com destaque para
aqueles que tocam os limites dos paradigmas conhecidos. O meio privilegiado para
a efetuação desse objetivo é o acolhimento a pesquisadores e artistas, do Brasil e do
exterior, que venham interagir, a partir de projetos qualificados, com a comunidade
acadêmica da Unicamp.
Site:
http://www.idea.unicamp.br/

Endereço:
Avenida Oswaldo Cruz, 301 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/
SP. CEP: 13083-876.
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PARTE II
CANAIS DE COMUNICAÇÃO AO CIDADÃO
OUVIDORIA
A Ouvidoria da Unicamp tem caráter exclusivo de mediadora das questões que
envolvem a Administração da Universidade, servidores, alunos e a comunidade externa. A Ouvidoria é um órgão, de natureza mediadora, sem caráter administrativo deliberativo, executivo, judicativo, que exercerá suas funções diretamente junto a Unidades e Órgãos para atingir seus fins.
A Ouvidoria da Unicamp está integrada ao Sistema das Ouvidorias do Governo
do Estado de São Paulo.
Mensagens para a Ouvidoria Unicamp devem ser enviadas pelo do formulário eletrônico on line disponível em nosso site.
O sistema permite que as informações enviadas sejam armazenadas de forma
segura e sigilosa e são essenciais para o devido encaminhamento das demandas e demais comunicações junto aos órgãos responsáveis facilitando um retorno satisfatório
das questões apresentadas.
Para acessar o Sistema das Ouvidorias, basta acessar o link:
https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/ComoPossoAjudar.aspx?cod_
prestador=19
Site:
https://www.ouvidoria.unicamp.br/index.html

Endereço:
Avenida Roxo Moreira, 1831, piso térreo - Cidade Universitária Zeferino
Vaz, Campinas/SP. CEP: 13083-592.
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Telefone:
(19) 3521-4063

Horário de atendimento pessoal:
Segunda à sexta-feira, das 8h30 as 17h30

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Todas as informações institucionais de interesse da sociedade são levadas ao conhecimento do público através da divulgação na página do Serviço de Informações
ao Cidadão (SIC-UNICAMP), que é o Portal da Transparência da Unicamp. Além disso,
também são realizados atendimentos individuais de demandas de acesso à informação, dirigidos à Universidade pelos cidadãos por meio de contatos remotos, telefônicos e presenciais. O SIC-UNICAMP atua nestas duas frentes, as quais são denominadas, respectivamente, transparência ativa e transparência passiva, com o objetivo de
propiciar e de ampliar a democratização do acesso à informação e de permitir aos
cidadãos a participação e o controle das ações institucionais.

Site:
https://sic.dados.unicamp.br/

Endereço:
Avenida Roxo Moreira, 1402 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP: 13083-592 .
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Como chegar:
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Roxo+Moreira,+1402+-+Cidad
e+Universit%C3%A1ria,+Campinas+-+SP/@-22.8155383,-47.0712254,16.75z/
data=%214m5%213m4%211s0x94c8c6b1946db795:0x5ce6ecac36dc61aa%2
18m2%213d-22.8223619%214d-47.0697088?hl=pt-BR

Telefone:
(19) 3521-8060

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

Solicitação de informação pela internet:
Para pedidos de acesso à informação ou para interposição de recurso via internet, deve-se preencher um dos formulários disponíveis abaixo:

Formulário para Pedido de Acesso à Informação
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PROGRAMAS, AÇÕES E SERVIÇOS À
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
Nos programas e ações oferecidos pela universidade destaca-se um conjunto
de bolsas e auxílios (de permanência, de iniciação científica e de pesquisa, de apoio
didático, de extensão, dentre outras) aos estudantes de graduação e pós-graduação da
Unicamp, serviços à saúde física e mental e benefícios e auxílios à permanência e ao
estudo da comunidade universitária.

BOLSAS E AUXÍLIOS
1) Bolsas e auxílios à permanência estudantil
As Bolsas-Auxílio são destinadas aos estudantes de graduação e pós-graduação
da Unicamp que apresentem e comprovem dificuldades financeiras para garantir sua
permanência na universidade. Esse auxílio visa a evitar a evasão, especialmente daqueles que precisam de um suporte financeiro e que, por conta das atividades acadêmicas, possuem horários limitados.
Todos os alunos de graduação que estiverem regularmente matriculados poderão pleitear todos os tipos de Bolsa-Auxílio. Os alunos de pós-graduação poderão se
candidatar apenas às bolsas: Bolsa Alimentação e Transporte (BAT), Programa de Moradia Estudantil (PME) e Bolsa Auxílio Moradia (BAM).
Site:
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsas
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2) Bolsas de monitoria (PAD) e estágio docência (PED)
O Programa de Apoio Didático (PAD) é um programa de bolsas destinado exclusivamente a alunos de graduação regularmente matriculados na Unicamp. O programa é de
responsabilidade da PRG e gerido pela Comissão Coordenadora do PAD. Suas atividades
visam o aprimoramento do ensino de graduação através de monitoria exercida por estudantes e deverão ter a supervisão do professor responsável pela disciplina.
Site:
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/pad/

O Programa de Estágio Docente (PED) é um programa institucional que possibilita o aperfeiçoamento da formação do estudante de Pós-Graduação para o estágio em
experiência docente ou de apoio às atividades docentes. É um programa da Unicamp
que atende à obrigatoriedade de experiência docente para bolsistas CAPES de Demanda Social regulamentada pela Portaria 76/2010 da CAPES.
Site:
http://www3.prpg.gr.unicamp.br/sites/site1/index.php/inicio-2/

3) Bolsas de iniciação científica e tecnológica
Os Programas de Iniciação Científica e Tecnológica da UNICAMP propiciam aos
alunos de graduação a oportunidade de ampliar a formação acadêmica mediante a
participação em projetos de pesquisa com concessão de bolsas (CNPq e SAE/Unicamp) ou e de maneira voluntária (sem financiamento).
Site:
https://www.prp.unicamp.br/pt-br/pibic-0
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4) Bolsa aluno-artista
O Programa Aluno-Artista leva diversidade cultural à comunidade universitária,
promovendo a execução de 15 projetos selecionados por edição. Essa seleção conta
com o parecer de professores doutores das diversas áreas de modalidades artísticas
que o programa prevê: Artes Cênicas, Artes Corporais, Artes Visuais, Diversidade Cultural, Literatura, Multimeios e Música. Dois alunos considerados proponentes podem
participar por projeto - contando com uma equipe integrante - e receber a Bolsa Aluno-Artista por oito meses: de abril a novembro de cada ano.
Site:
https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/bolsas/programas-culturais

5) Bolsas de extensão
As bolsas de extensão tem por objetivo apoiar Atividades de Extensão Universitária da Unicamp como forma de complementar e contribuir com a formação de estudantes e a qualificação da pesquisa dessa Universidade.
Site:
https://www.proec.unicamp.br/editais_bolsa

6) Outras bolsas
Outras bolsas que pretendem atender necessidades básicas dos estudantes são:
moradia, alimentação e transporte, bem como potencializar suas habilidades por meio
de Programas como Estágios, Bolsa Pesquisa e Bolsa Pesquisa-Empresa.
Site:
https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/bolsas/outras-bolsas
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COORDENADORIA DE SERVIÇOS SOCIAIS (CECOM)
A Coordenadoria de Serviços Sociais (CSS/Cecom), subordinada ao Gabinete do
Reitor, é o órgão responsável pelo planejamento e execução das ações de promoção
e prevenção, assistência e reabilitação da saúde, direcionadas à comunidade da Unicamp. Oferece atendimento ambulatorial gratuito aos seus alunos, funcionários docentes e não docentes em diversas especialidades médicas, saúde mental, fisioterapia,
nutrição, enfermagem e odontologia.
Site:
https://www.cecom.unicamp.br/

Endereço:
Rua Vital Brasil, 150 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-888.

Telefones:
Recepção da Clínica Médica/Odontologia - SAU
3521-9020 / 9021 / 9029
Fisioterapia
Telefones: 3521-8999 / 7627

E-mail:
sau@cecom.unicamp.br
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP (SBU)
O SBU tem como funções dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão; definir a política de desenvolvimento dos diferentes acervos que compõem as
bibliotecas da Universidade; possibilitar à comunidade universitária e à comunidade
científica o acesso à informação armazenada e gerada na Unicamp; promover intercâmbio de experiências e acervos
Site:
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/

Endereço:
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 421 - Cidade Universitária Zeferino Vaz,
Campinas/SP. CEP: 13083-859.

Telefone:
(19) 3521-6505.

Horário:
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Segunda-feira

07:30-22:45

Terça-feira

07:30-22:45

Quarta-feira

07:30-22:45

Quinta-feira

07:30-22:45

Sexta-feira

07:30-22:45

Sábado

Fechado

Domingo

Fechado
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BIBLIOTECAS DO SISTEMA
BIBLIOTECA DE OBRAS RARAS “FAUSTO CASTILHO” - BORA
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=11
BIBLIOTECA CENTRAL - DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO - BC-DINF
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=12
BIBLIOTECA DA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (FEAGRI, FEC, FEEC, FEM,
FEQ) - BAE
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=
CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA - CEB
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=15
CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL[CIDDIC
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=32
CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA - CLE
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=18
CENTRO DE MEMÓRIA DA UNICAMP - CMU
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=19
COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS - CTC
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=31
COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA - COTIL
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=30
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS - FCA
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=13
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FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS - FCM
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=4
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FE
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=3
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA - FEF
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=14
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=28
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - FOP
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=9
FACULDADE DE TECNOLOGIA - FT
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=29
INSTITUTO DE ARTES - IA
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=20
INSTITUTO DE BIOLOGIA - IB
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=16
INSTITUTO DE ECONOMIA - IE
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=6
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM - IEL
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=21
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - IFCH
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=22
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INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN - IFGW
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=10
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - IG
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=26
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - IMECC
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=27
INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=2
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE - NUDECRI
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=23
NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO PAGU - PAGU
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=35
NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS - NEPP
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=24
NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO - NEPO
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=25
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS - NEPAM
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema-info/?bib=34
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SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE (SAE)
O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) é o principal órgão de apoio e assistência
estudantil na Unicamp. Seus programas visam garantir que, ao ingressar na Universidade, os (as) estudantes possam se desenvolver plenamente a partir da associação de
um ensino de qualidade a uma efetiva política de assistência estudantil, que incorpora
auxílios referentes à moradia, alimentação, transporte e cultura, além de suportes na
área educacional, social, jurídica e do mundo de trabalho.
Os programas do SAE são direcionados à permanência, atendendo estudantes
que apresentem dificuldades financeiras, de adaptações sociais e acadêmicas. O SAE
desenvolve ações para auxiliar o (a) estudante nos diferentes momentos da vida universitária, incluindo a transição do ensino médio para Universidade, os desafios acadêmicos e sociais do percurso estudantil, até o desenvolvimento de carreira, por meio
das atividades de estágios.
O atendimento aos estudantes é realizado em três áreas: Área Social, com atividades desenvolvidas pela equipe de serviço social; Área acadêmica, englobando atividades
da orientação educacional, orientação jurídica e estágios; e Ações culturais. O SAE também oferece atendimentos individuais e coletivos, como palestras, oficinas e cursos.
Site:
https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/

Endereço:
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 251 - Cidade Universitária Zeferino Vaz,
Campinas/SP. CEP: 13083-859.

E-mail:
sae@unicamp.br
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Horário de Atendimento:
Campinas
Serviço Social: das 9h às 18h45
Demais áreas: das 9h às 17h
Posto Avançado SAE - Limeira
Campus I e II (FCA e FT)
Segunda e terça: das 9h às 14h
Quarta: das 14h às 20h
Quinta e Sexta: das 9h às 14h
FOP - Piracicaba
Segunda à Sexta: das 8h às 14h

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E PSIQUIÁTRICA AO ESTUDANTE (SAPPE)
O SAPPE oferece apoio psicológico e psiquiátrico aos estudantes de graduação
e pós-graduação. Os atendimentos são exclusivamente para a comunidade acadêmica
e mantém seu funcionamento com a preocupação de preservar a saúde mental dos
estudantes.
Site:
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/sappe-2/

Endereço:
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 89 - Cidade Universitária Zeferino Vaz,
Campinas/SP. CEP: 13083-859.

Telefones:
(19) 3521-6643 ou whatsapp (19) 99372-4506
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PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL (PME)
O PME é o programa de moradia da Unicamp destinado aos alunos com dificuldades em manter residência/moradia com recursos próprios, especialmente, aqueles
que residem fora da Região Metropolitana de Campinas (RCM). Os alunos que moram
nesses arredores, mediante circunstâncias especiais e avaliadas pelo SAE, também poderão fazer uso da moradia.
Site:
https://www.prg.unicamp.br/elementor-2954/

EDUCAÇÃO INFANTIL E COMPLEMENTAR (DEDIC)
A Divisão de Educação Infantil e Complementar constitui-se como um espaço
socioeducativo para bebês e crianças, filhos e filhas de servidores Unicamp, Funcamp
e estudantes de graduação e pós-graduação.
Site:
http://www.dgrh.unicamp.br/dedic/

Endereço:
Rua Carlos Chagas, 301 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-878 .

Telefone:
(19) 3521-7899

E-mail:
dedicsa@unicamp.br
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TRANSPORTE FRETADO
O serviço de transporte fretado mantido pela Unicamp é um benefício destinado
aos seus servidores ativos com a finalidade de atender o deslocamento da residência
ao trabalho e vice-versa.
Para informações sobre linhas e itinerários de fretado, escreva para
fretado@unicamp.br ou ligue (19) 3521-4625
Solicitações referentes ao transporte fretado deverão ser realizadas através de
Ordem de Serviço.
http://unitransp.prefeitura.unicamp.br/consulta_os.html
Site:
https://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/diretoria-de-servicos-de-transporte
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RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
Os serviços prestados pela Divisão de Alimentação incluem a produção das refeições que são servidas à comunidade universitária e seus visitantes convidados, no
Restaurante Universitário (RU), Refeitório da Administração (RA), Restaurante da Saturnino (RS), Refeitório do Hospital de Clínicas, Restaurante da Faculdade de Ciências
Aplicadas (FCA), Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP), Faculdade de Tecnologia (FT), Colégio Técnico de Campinas (Cotuca), Colégio Técnico de Limeira (Cotil)
e crianças e adolescentes da DEdIC - Divisão de Educação Infantil e Complementar.
Os Restaurantes da Universidade contam com equipe operacional e técnica
composta por nutricionistas e engenheiro de alimentos, sendo oferecido cardápio
balanceado que atende às necessidades nutricionais da população universitária.

Endereços:
RU - Avenida Érico Veríssimo, 50 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP: 13083-851.
RA- Rua Bernardo Sayão, 198 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/
SP. CEP: 13083-590.
RS - Rua Saturnino de Brito - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/
SP. CEP: 13083-889 .

Horários:
O RU funciona de segunda a sexta, das 07h às 08h30 (café da manhã), das
10h30 às 14h (almoço) e das 17h30 às 19h45 (jantar)*
O RA funciona de segunda a sexta, das 11h30 às 14h (almoço) e das 17h30
às 19h (jantar)*.
O RS funciona de segunda a sexta, das 11h às 14h (almoço) e das 17h30 às
19h (jantar)*.
* Horários sujeitos a alteração no período de férias.
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ÁREA ASSISTENCIAL DA SAÚDE - HOSPITAIS

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
O Hospital de Clínicas da Unicamp tem como objetivo a promoção do ensino, da
pesquisa e da assistência servindo de campo de ensino e treinamento a residentes e
estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação de medicina e enfermagem da
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e de outras instituições. Cabe ao HC da Unicamp prestar assistência médico-hospitalar universal, como referência, aos pacientes
encaminhados por outro órgão de saúde, exceto em casos de emergência. Além disso,
o HC proporciona meios para o desenvolvimento da pesquisa científica e colabora
portanto para o exercício da medicina preventiva e educação sanitária da comunidade.

Site:
https://www.hc.unicamp.br/

Endereço:
Rua Vital Brasil, 251 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/
SP. CEP: 13083-888.

Horário:
Aberto 24 horas
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Telefones

PABX / UNICAMP

3521-2121

Telefone Internação

3521-2121

Central de Visitas / HC (Diariamente das 08h às 20h)

3521-7781

Diretoria Clínica do Hospital

3521-8004

Assessoria Jurídica

3521-8003

Ouvidoria

3521-7686 3521-7682 (fax)

Agendamento / HC (segunda a sexta das 07h às 19h)

3521-7530

Assessoria de Relações Públicas

3521-7742 / 3521-8002

Assessoria de Imprensa

3521-8301 / 3521-7680

Raios X

3521-7822

Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos - SPOT

3521-7259 / 3521-8000

Banco de Sangue

3521-7246 / 3521-7043

Centro de Controle de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas (CIATox/Campinas)

3521-7555 / 3521-7277 /
3521-6700

Telefones das Enfermarias
Cardiologia

3521-7274

Centro Cirúrgico

3521-7209

Cirurgia do Trauma

3521-7094

Cirurgia do Trauma

3521-7852

Cirurgia Torácica

3521-7706
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Cirurgia Vascular

3521-7425

Dermato/Reumato/vascular

3521-7274

Dermatologia

3521-7602

Enfermaria Geral de Adultos - EGA

3521-7425 / 3521-7511

Gastrocirurgia

3521-7056

Gastroclínica

3521-7405

Hematologia

3521-7589

Imunologia

3521-7677

Leito-Dia

3521-7695

Moléstias Infecciosas

3521-7916

Nefrologia

3521-7359

Neuro/Otorrino

3521-7814

Neurocirurgia

3521-7814

Neurologia Cirúrgica

3521-7905

Neurologia Clínica

3521-7814

Oftalmologia

3521-7936 / 3521-7818

Oncologia

3521-7826

Ortopedia

3521-7225

Pediatria

3521-7588

Pediatria

3521-7316

Pediatria

3521-7588

Pediatria

3521-7896
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Plástica

3521-7175

Pneumologia

3521-7706

Psiquiatria

3521-7141

Retaguarda

3521-7215

Reumatologia

3521-7826

Transplante de Medula Óssea

3521-7943

Traumatologia

3521-7816

UCO/Unidade Coronáriana 2°

3521-7554

Uro/Cabeça e Pescoço

3521-7876

UTI

3521-7197

UTI - Pediatria

3521-7901

Telefones dos Ambulatórios - Procedimentos Especializados
Supervisão Administrativa - NAAMPE

3521-7413

Broncoscopia

3521-7876

Função Pulmonar

3521-7948

Eletroencefalograma (EEG)

3521-7507 / 3521-7933

Eletrocardiograma (ECG)

3521-7619

Laboratório Vascular

3521-7344

Urodinâmica

3521-7090

Cateterismo Cardíaco

3521-7862

Potencial Evocado

3521-7785
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Medicina Laser

3521-7464

Ecocardiograma

3521-7791

Unidade Respiratória

3521-7656

UNICAMP

HOSPITAL DIA
O Hospital Dia (HD) do HC da Unicamp tem por objetivo a desospitalização
dos pacientes atendidos no complexo hospitalar da Unicamp, que necessitam da
continuidade do tratamento medicamentoso e outros cuidados (curativos, orientação sobre cuidados com sondas no domicílio, entre outros) em uma unidade que
tenha suporte das condições hospitalares e que garanta a investigação diagnóstica necessária mantendo o vínculo desse paciente com a família e com a sociedade.
A implementação dessa modalidade de assistência em um hospital de referência, de
ensino e de alta complexidade, como é o HC, busca ampliar a visão de atenção à saúde
mantendo o compromisso do Hospital de trabalhar dentro dos princípios do SUS de integralidade, equidade e universalidade com atendimento humanizado e de qualidade.
Atualmente o Hospital Dia também atende uma diversidade de pacientes ambulatoriais da especialidade de Infectologia, atingindo 1700 consultas da equipe multiprofissional/mês e 1500 procedimentos, que visam essencialmente, promover a desospitalização dos mesmos.
Site:
https://www.hc.unicamp.br/node/76

Endereço:
Rua Carlos Chagas, 82 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-878.

Telefone:
(19) 3521-7550
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Horários:
Segunda-feira

07:00-19:00

Terça-feira

07:00-19:00

Quarta-feira

07:00-19:00

Quinta-feira

07:00-19:00

Sexta-feira

07:00-19:00

Sábado

Fechado

Domingo

Fechado

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER
(CAISM)
O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - CAISM constitui-se num hospital que presta assistência multiprofissional e interdisciplinar e é considerado a maior
unidade hospitalar de atenção à saúde da mulher do interior do Estado de São Paulo.
O CAISM, atendendo exclusivamente através do SUS, dispõe de 142 leitos distribuídos entre as subespecialidades da Obstetrícia, Neonatologia, Ginecologia, Oncologia
Ginecológica e Mastologia. O hospital conta ainda com uma Seção de Apoio Social,
estruturada para oferecer alojamento as pacientes com dificuldades em manter o tratamento ambulatorial ou que necessitem estar próximas dos seus filhos recém-nascidos em tratamento intensivo na neonatologia.
Site:
https://www.caism.unicamp.br/

Endereço:
Rua Alexander Fleming, 101 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP: 13083-881.
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Telefone:
(19) 3521-9333
Recepção: (19) 3521-9333
Pronto-Atendimento: (19) 3521-9350
Ouvidoria: (19) 3521-9458
Relações Institucionais: (19) 3521-9381

Horário:
Aberto 24 horas
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HEMOCENTRO
O Hemocentro atua como centro de referência em nível terciário e quaternário
para a região de Campinas nas áreas de Hematologia e Hemoterapia, atendendo a
uma população de aproximadamente 6 milhões de habitantes distribuídos em cerca
de 120 municípios. As atividades assistenciais do Hemocentro são realizadas por suas
duas Divisões Administrativas: Hematologia e Hemoterapia
Site:
https://www.hemocentro.unicamp.br/

Endereço:
Rua Carlos Chagas, 480 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP:13083-878 .

Telefone:
0800 - 722 8432

E-mail:
hemocentro@unicamp.br

Horário:
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Segunda-feira

07:30-15:00

Terça-feira

07:30-15:00

Quarta-feira

07:30-15:00

Quinta-feira

07:30-15:00

Sexta-feira

07:30-15:00

Sábado

07:30-15:00

Domingo

Fechado
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GASTROCENTRO
O Gastrocentro é um centro de referência regional em Doenças do Aparelho
Digestivo, em detecção e tratamento de Câncer do Aparelho Digestivo e Fígado, com
atendimento humanizado e de qualidade. Ele presta assistência Médica em Gastroenterologia e Hepatologia de qualidade dentro de um sistema de saúde hierarquizado,
aperfeiçoando técnicas de diagnóstico das doenças do aparelho digestivo, formando
e qualificando recursos humanos, produzindo conhecimento e atuando no sistema
de saúde valorizando os princípios de humanização.
Site:
https://www.gastrocentro.unicamp.br/

Endereço:
Rua Carlos Chagas, 420 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-878.

Telefone:
(19) 3521-8540 ou (19) 3521-8541
Horário de Funcionamento: Seg a Sex das 07:00 às 19:00 h exceto feriados.

Como chegar:
https://www.gastrocentro.unicamp.br/localizacao
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HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARÉ
O Hospital Estadual de Sumaré busca oferecer aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS), atendimento de alta confiabilidade e qualidade em assistência médico-hospitalar. Além disso, busca prestar assistência médico-hospitalar, prioritariamente
secundária e de inserção microregional (Americana, Hortolândia, Monte Mor, Nova
Odessa, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré), visando à prevenção, ao tratamento e a
cura de doenças, ao alívio da dor e do sofrimento, restaurando a saúde e a esperança,
e prolongando a qualidade de vida do ser humano com dignidade. Servir como campo de práticas contínuas para atividades de ensino relacionadas à assistência médico-hospitalar, tanto em graduação como em pós-graduação e servir como campo de
práticas para pesquisa na área de saúde.
Site:
http://www.hes.unicamp.br

Endereço:
Av. da Amizade, 2400 - Jd. Bela Vista, Sumaré/SP. CEP: 13175-490.

Telefone:
19 3883-8900 Fax: 19 3883-8942
Horário: Aberto 24 horas

E-mail:
imprensa@hc.unicamp.br
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HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA
O Hospital Regional de Piracicaba foi inaugurado em 2018 e, a partir deste momento, foi iniciado o atendimento ao público que utiliza o Sistema Único de Saúde
(SUS). O funcionamento do HRP ocorre com 60 leitos em atividade, sendo 42 de enfermaria clínica e cirúrgica, oito de cuidados intermediários e dez de cuidados intensivos, além de centro cirúrgico com quatro salas operatórias. A unidade ainda conta
com oito salas de atendimento ambulatorial e uma central de material esterilizado.
Site:
https://www.hrp.unicamp.br/

Endereço:
Rua Antonio Elias, 1000 - Santa Rita, Piracicaba/SP. CEP: 13423-227.

Telefone:
(19) 3052-4650 ou (19) 3052-4651

E-mail:
ouvidoria@hrp.unicamp.br

Horário:
Aberto 24 horas

87

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

UNICAMP

FORMAS DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE
INGRESSO NA GRADUAÇÃO
A principal maneira de ingressar nos cursos da Unicamp é pelo vestibular próprio da instituição, aplicado anualmente pela Comissão Permanente para os Vestibulares (COMVEST). Entretanto, além do vestibular próprio, existem várias formas de
ingresso:

VESTIBULAR
Site:
https://www.comvest.unicamp.br/vestibular-2021/

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM)
Uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por meio de cadastro e
seleção no site da COMVEST. A Unicamp oferece 20% de suas vagas nesta modalidade.

VESTIBULAR INDÍGENA
Vestibular indígena, exclusivo para quem pertence a uma das etnias indígenas do
território brasileiro (cerca de 90 vagas).

VAGAS OLÍMPICAS
Vagas olímpicas (cerca de 100), destinadas a estudantes premiados em olimpíadas ou outras competições de conhecimentos.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR
(PROFIS)
Via Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS), curso piloto de ensino superior voltado aos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas de Campinas. São oferecidas 120 vagas. Concluído o ProFIS, o aluno pode ingressar, sem vestibular, em um curso de graduação da Unicamp.

TRANSFERÊNCIA
Estudantes matriculados em outras Instituições de Ensino Superior (IES), estudantes matriculados em cursos de graduação da Unicamp, além de estudantes já formados na Unicamp ou em outras IES, podem participar do Processo de Transferência
chamado Vagas Remanescentes. É um processo de seleção feito pela Comissão Permanente para os Vestibulares (COMVEST).
A Unicamp conta com apoio aos estudantes e bolsas-auxílio (permanência estudantil):
Site:
https://www.sae.unicamp.br/portal/index.php/pt/

INGRESSO NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E
LATO SENSU
O ingresso na Pós-Graduação da Unicamp é realizado pelas Coordenadorias dos
respectivos cursos, por meio de admissão por processo seletivo. Cada Unidade (Faculdade ou Instituto) tem autonomia para definir os critérios de seleção dos candidatos.
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são oferecidos aos portadores de diploma de curso superior. São direcionados ao treinamento profissional ou científico e
conferem certificados de especialistas. A Pós-Graduação Lato Sensu é composta também pelos cursos de Aperfeiçoamento, Aprimoramento e Residência Médica.
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Aprimoramento - Pós-Graduação Lato Sensu
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/aprimoramento
Residência Médica
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/residencias-em-saude/residenciamultiprofissional
Residência Multiprofissional
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/residencias-em-saude/residenciamultiprofissional
Mais informações poderão ser obtidas na secretaria de Pós-Graduação da Unidade de Ensino responsável pelo seu oferecimento ou no site a seguir:
Site:
http://www3.prpg.gr.unicamp.br/sites/site1/index.php/lato-sensu/

INGRESSO DE PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO
O Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) constitui modalidade de
qualificação e capacitação do pesquisador na pesquisa e docência e atenderá as condições estabelecidas nesta deliberação. Poderão participar do PPPD na Unicamp pesquisadores que tenham o título de doutor obtido no Brasil ou no exterior. Para ingresso no programa cabe ao interessado apresentar para a Unidade ou Órgão um pedido
de adesão, acompanhado dos documentos definidos em Instrução Normativa a ser
baixada pela Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH).
Site:
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=10306
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EXTECAMP - ACESSO AOS CURSOS DE EXTENSÃO E DE
ESPECIALIZAÇÃO
A denominação “Cursos de Extensão” significa toda atividade de ensino acadêmico, técnico, cultural ou artístico, não abrangida no âmbito regulamentar de ensino
de graduação e da pós-graduação “stricto sensu” da Unicamp. Os cursos são abertos
a todos os que desejam cursar. Os Cursos de Extensão visam a complementação ou
aquisição de conhecimentos em diversas áreas, atingindo uma ampla gama de profissionais, uma vez que o grau de escolaridade exigido para matrícula no curso varia de
acordo com sua complexidade.
Os cursos podem ser constituídos por disciplinas isoladas, ou por conjunto de
disciplinas girando em torno de um eixo comum com finalidades pré-estabelecidas.
Eles são oferecidos na Unicamp através da Escola de Extensão e Unidades de Ensino.
São ministrados por docentes, especialistas e pesquisadores da Unicamp ou eventualmente por especialistas de outras instituições, atuando como Professores Convidados.
Site:
https://www.extecamp.unicamp.br/

Endereço:
Rua Saturnino de Brito, nº 323, 2º andar, em frente do RS, Cidade Universitária - Campinas - SP. CEP: 13083-889.

Telefones:
19 3521-4646, 3521-4647, 3521-4648

E-mail:
extecamp@unicamp.br
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ÁREAS DE ATUAÇÃO (ENSINO, PESQUISA,
EXTENSÃO E ASSISTÊNCIA)
ENSINO
A Unicamp conta com aproximadamente 38 mil alunos matriculados em 65 cursos de graduação e 158 de pós-graduação em seus campi de Campinas, Piracicaba e
Limeira. Todos os anos, cerca de 800 doutores são formados, uma marca capaz de despertar admiração até mesmo em líderes de algumas universidades americanas e europeias. A universidade tem uma graduação forte com um grande leque de cursos nas
áreas de ciências exatas, tecnológicas, biomédicas, humanidades e artes. A Unicamp
formou mais de 65 mil jovens profissionais em seus cursos de graduação. Por outro
lado, é a universidade brasileira com maior índice de alunos na pós-graduação - 48%
de seu corpo discente - e responde por aproximadamente 12% da totalidade de teses
de mestrado e doutorado em desenvolvimento no País.

ENSINO TÉCNICO
TÉCNICO DE CAMPINAS
http://cotuca.unicamp.br/

TÉCNICO DE LIMEIRA
http://www.cotil.unicamp.br/

TÉCNICO DE PIRACICABA
http://www.fop.unicamp.br/index.php/pt-br/ensino/curso-tecnico
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GRADUAÇÃO
CURSOS
https://www.comvest.unicamp.br/vestibular-2020/cursos/

DIRETORIA ACADÊMICA
http://www.dac.unicamp.br/

REGIMENTO GERAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/regimento/

PÓS-GRADUAÇÃO
CURSOS REGULARES - STRICTO SENSU:
Cursos de Doutorado (Nível D)
https://www.dac.unicamp.br/portal/pos-graduacao/cursos/nivel/D
Cursos de Mestrado (Nível M)
https://www.dac.unicamp.br/portal/pos-graduacao/cursos/nivel/M
Cursos de Mestrado Profissional (Nível S)
https://www.dac.unicamp.br/portal/pos-graduacao/cursos/nivel/S

CURSOS REGULARES - LATO SENSU:
Cursos de Aprimoramento (Nível A)
https://www.dac.unicamp.br/portal/pos-graduacao/cursos/nivel/A
Cursos de Especialização (Nível E)
https://www.dac.unicamp.br/portal/pos-graduacao/cursos/nivel/E
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Cursos de Residência Médica (Nível R)
https://www.dac.unicamp.br/portal/pos-graduacao/cursos/nivel/R
Cursos de Residência Multiprofissional (Nível U)
https://www.dac.unicamp.br/portal/pos-graduacao/cursos/nivel/U
O ingresso na Pós-Graduação da Unicamp é realizado pelas Coordenadorias dos
respectivos cursos, por meio de admissão por processo seletivo. Cada Unidade (Faculdade ou Instituto) tem autonomia para definir os critérios de seleção dos candidatos.

PESQUISA
A Unicamp responde por 8% da pesquisa acadêmica no Brasil, 12% da pós-graduação nacional e mantém a liderança entre as universidades brasileiras no que diz
respeito a patentes e ao número de artigos per capita publicados anualmente em revistas indexadas na base de dados ISI/WoS. A média anual de teses e dissertações
defendidas é de 2,1 mil e 99% de seus professores possuem título de doutor. Esse batalhão do ensino e pesquisa lidera o ranking nacional per capita de publicações científicas nas revistas internacionais catalogadas. Se a produção acadêmica for calculada
pelo desempenho de cada pesquisador, a Unicamp é, atualmente, a mais produtiva
universidade brasileira. A universidade possui órgãos, mecanismos, regimentos e sistemas relacionados à pesquisa:
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•

Agência de Inovação - Inova Unicamp

•

Anuário Estatístico

•

Centros e Núcleos

•

Pró-reitoria de Pesquisa (PRP)

•

Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG)

•

Programa de Mestrado e Doutorado

•

Regimento Geral de Pós-graduação

•

Sistema de Informação de Pesquisa e Extensão
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EXTENSÃO E CULTURA
A tradição da Unicamp na pesquisa científica e no desenvolvimento de tecnologias
deu-lhe a condição de Universidade brasileira que maiores vínculos mantêm com os setores de produção de bens e serviços. A instituição mantém várias centenas de contratos
para repasse de tecnologia ou prestação de serviços tecnológicos à indústria. Além disso,
a Unicamp tem se caracterizado por manter fortes ligações com a sociedade através de
suas atividades de extensão e, em particular, de sua vasta área de saúde.
Atividades artísticas, culturais e esportivas abertas ao público -oferecidas pela Unicamp- têm contribuído para intensificar a conexão entre a universidade e seu entorno.
•

Casa do Lago

•

Ginásio Multidisciplinar

•

Cis-Guanabara

•

Museu de Artes Visuais

•

Museu Exploratório de Ciências
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ASSISTÊNCIA
No tocante à Assistência, quatro grandes unidades hospitalares e três órgãos de assistência, situadas em seu campus de Campinas e fora dele, fazem da Unicamp o maior
centro de atendimento médico e hospitalar do interior do Estado de São Paulo, cobrindo
uma população de mais de cinco milhões de pessoas numa região de quase uma centena
de municípios. O complexo de saúde da Unicamp tem como componentes:
Hospital das Clínicas:
https://www.hc.unicamp.br/
Hospital Dia:
https://www.hc.unicamp.br/node/76
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM):
https://www.caism.unicamp.br/
HEMOCENTRO:
https://www.hemocentro.unicamp.br/
GASTROCENTRO:
https://www.gastrocentro.unicamp.br
Hospital Estadual de Sumaré:
http://www.hes.unicamp.br/index.php/missaoevalores/
Hospital Regional de Piracicaba:
https://www.hrp.unicamp.br/
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PROGRAMAS E AÇÕES OFERECIDOS PELA
UNIVERSIDADE

ESTÁGIOS NA UNICAMP
A Unicamp oferece a possibilidade de estudantes de nível técnico ou universitário estagiarem em suas diversas Unidades/Órgãos, proporcionando contato com o
ambiente profissional e aprimoramento de suas competências. A jornada de estágio
deve ser compatível com o horário escolar, podendo ser de 12, 15, 20 ou, no máximo,
30 horas semanais (6 horas diárias, ininterruptas).
Tipos de estágio:
•

Obrigatório: é requisito para aprovação no curso e obtenção do diploma e
deve constar no Histórico Escolar do aluno.

•

Com remuneração: há obrigatoriedade de pagamento de bolsa e auxílio transporte, sendo necessário Processo Seletivo para a admissão.

•

Sem remuneração: não há obrigatoriedade de pagamento de bolsa e auxílio
transporte, e não é necessário Processo Seletivo para ingressar no estágio. É
obrigatória a apresentação de declaração da Instituição de Ensino contendo a
carga horária necessária para o estágio.

•

Não obrigatório: é desenvolvido como atividade opcional pelo aluno. Há
obrigatoriedade de pagamento de bolsa e auxílio transporte, sendo necessário Processo Seletivo para a admissão.

Benefícios do estagiário Unicamp:
Transporte Fretado: a consulta de vagas e efetivação do cadastro deve ser feita
na UNITRANSP e a consulta de linhas, bairros e valores deve ser feita no site da Prefeitura do Campus. (exclusivo para estágios remunerados)
Auxílio Transporte: R$ 9,90 por dia trabalhado (base no valor do transporte urbano
de Campinas, vigência a partir de 06/01/2018), sendo que estagiários cadastrados no fretado da Unicamp recebem 50% do auxílio transporte e estagiários que não utilizam o fretado recebem integralmente o auxílio transporte. (exclusivo para estágios remunerados)
Bolsa: a tabela de valores para estágios de nível superior e médio está disponível
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no Portal DGRH. (exclusivo para estágios remunerados)
Cartão de Identidade Funcional: no início do estágio é emitida uma via provisória, que é substituída quando da confecção da via definitiva, pessoal e intransferível,
que permite acesso aos restaurantes da Universidade, transporte fretado, atendimentos no CECOM e bibliotecas.
Procedimentos para o interessado em estagiar na Unicamp:
Estudantes interessados em fazer estágio não obrigatório ou obrigatório com
remuneração devem ficar atentos à abertura de Processos Seletivos. As inscrições
são abertas duas vezes por ano, respeitando os cronogramas publicados pela DGRH
/ DGP / Vida Funcional, e a divulgação é feita através do Portal DGRH, lista conectaRH-l e redes sociais da DGRH (Facebook e Twitter).
Estudantes que necessitem fazer estágio obrigatório sem remuneração devem
entrar em contato diretamente com a Unidade/Órgão de interesse na Unicamp e apresentar declaração da Instituição de Ensino informando a obrigatoriedade do estágio e
a quantidade de horas necessárias para o seu cumprimento.
Para alunos da Unicamp, todo o trâmite para estágio obrigatório é realizado diretamente pelo Serviço de Apoio ao Estudante - SAE e Unidade/Órgão.
Procedimentos para o estagiário e para o RH:
Para conhecer os procedimentos e orientações relacionadas aos processos de
estágio na Universidade, tanto para estagiários quanto para RHs das Unidades/Órgãos,
consulte os respectivos produtos:
•

Processo Seletivo para Estágio

•

Admissão de Estagiário

•

Admissão de Estagiário Aluno da Unicamp

•

Recesso de Estagiário

•

Prorrogação de Estágio

•

Alteração de Termos de Estágio

•

Desligamento de Estagiário

A quem se destina?
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RHs das Unidades/Órgãos e estagiários da Universidade, bem como estudantes
interessados em estagiar na Unicamp.
Restrições
A admissão de estagiários remunerados na Unicamp se dá somente através
de Processo Seletivo. As vagas de estágio são oferecidas exclusivamente para alunos
de nível técnico e graduação. A autorização de estágio para alunos ingressantes em
cursos técnicos ou de graduação (superior) somente se dará após o início das aulas.
A duração do estágio no âmbito da Unicamp não poderá exceder 2 anos, conforme
previsto no artigo 11 da Lei nº 11.788/2008 e artigo 5º da Resolução GR-008/2016.
Contato
Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica sobre este produto, envie email
para dgrheq@unicamp.br ou entre em contato através dos ramais 14839/15187.
Como proceder em caso de insatisfação?
Enviar email para dgrhdap@unicamp.br

CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNICAMP
O Centro de Convenções da Unicamp é um espaço para a realização de atividades acadêmicas e culturais, visando a promoção do debate e da disseminação do
pensamento. É gerido por uma equipe multiprofissional que desenvolve e coordena
ações de apoio logístico, técnico, tecnológico e administrativo, assessorando e prestando consultoria aos organizadores dos eventos, sejam eles da comunidade universitária ou externos à Universidade.
É um espaço criado para permitir a interlocução qualificada das atividades acadêmicas com pessoas e/ou instituições das diferentes comunidades com as quais a
Unicamp se relaciona.
Site:
https://www.cdc.proec.unicamp.br/
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ESPAÇO CULTURAL CASA DO LAGO
O Espaço Cultural Casa do Lago acolhe espetáculos gratuitos de teatro, dança e
música, mostras de cinema, exposições de artes visuais, oficinas culturais, lançamentos de livros, rodas de conversa, seminários, debates e eventos diversos.
Com desenho arquitetônico diferenciado, de autoria do catalão Joan Villà, a Casa
é formada por três grandes abóbadas, construídas inteiramente com painéis de tijolo
cerâmico. Possui mais de 900 metros quadrados de construção, distribuídos em 03
espaços principais: Sala Multiuso, Sala de Cinema e Galeria de Exposições. Ainda, em
seu entorno, a Casa da Cultura da Unicamp possui uma área de convívio e apresentações artísticas, margeada pelo bosque do parque ecológico, e um amplo estacionamento arborizado.
Site:
https://www.casadolago.proec.unicamp.br/

CENTRO CULTURAL UNICAMP - CIS-GUANABARA
O Centro Cultural Unicamp, CIS-GUANABARA como é conhecido, é vinculado e
mantido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura por meio da Diretoria de Cultura da
Unicamp e está localizado na região central de Campinas. É sediado em dois imóveis
recuperados do conjunto arquitetônico da antiga Estação Guanabara, construídos no
final do século XIX pela extinta Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.
Considerados ícones da cidade e tombados como patrimônio histórico, arquitetônico e cultural de Campinas no ano 2004, foram restaurados pela Unicamp, em parceria com a iniciativa privada em 2008 e, desde então, abriga as atividades do Centro
Cultural Unicamp.
Desenvolve importante papel na formação dos seus cidadãos, proporcionando adequadas condições para o desenvolvimento de projetos e ações nas mais variadas vertentes da arte e cultura, reafirmando seu compromisso sociocultural na direção de criar, promover e consolidar-se como um espaço de ofertas públicas de bens culturais, vinculados
à promoção da causa da emancipação humana, preceito fundamental da sua criação.
Site:
https://www.cisguanabara.unicamp.br/
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MUSEU DE ARTES VISUAIS
O Museu de Artes Visuais da Unicamp é uma instituição pública, de caráter permanente, que tem como missão a exposição, conservação, proteção, valorização e
ampliação de seu acervo museológico, arquivístico e bibliográfico, de forma a possibilitar a promoção e difusão da educação, pesquisa e do conhecimento em artes visuais.
Tem como acervo inicial um conjunto de cerca de 1.000 obras, que foram doadas pelo
Instituto de Artes da Unicamp em 2009.
Acompanhe as atividades do museu aqui: https://www.mav.unicamp.br/

MUSEU EXPLORATÓRIO DE CIÊNCIAS
O Museu Exploratório de Ciências da Unicamp é uma entidade educativa, de difusão e de disseminação científica. Nossa missão é estimular a curiosidade sobre o mundo
e seus fenômenos, promovendo uma postura autônoma e criativa na busca do conhecimento científico. O Museu possui um espaço de exploração interativa permanente,
organiza exposições para promover participação ativa dos visitantes e promove oficinas
de cunho educacional envolvendo exploração e resolução de problemas. Essas oficinas
apresentam o método científico na prática, incentivam os participantes a observarem o
mundo ao seu redor, a apropriar-se do conhecimento e refletir sobre o mesmo.
Site:
http://www.mc.unicamp.br/

Telefone:
(19) 3521-1816
Horário de Funcionamento: Segunda a Domingo das 9h - 19h30

Email:
museu@unicamp.br
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ORQUESTRA SINFÔNICA DA UNICAMP
A Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU) é um corpo artístico profissional, mantido pela Universidade Estadual de Campinas, que está vinculado ao Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural da Unicamp (CIDDIC).
Fundada em 1982, a OSU realiza concertos, óperas, gravações, espetáculos multimídia, programas de educação e formação de público, música de câmara, atuando
paralelamente como laboratório de pesquisa em criação e performance musical. Seus
projetos também incluem o Fórum Gestão Orquestral e Compromisso Social, que tem
por objetivo a atualização de líderes e gestores do meio sinfônico, e o Projeto Identidade, Música e Arquitetura, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB),
que leva música e história aos prédios e espaços públicos da cidade de Campinas.
Site:
https://www.ciddic.unicamp.br/ciddic/osu/orquestra-sinfonica-daunicamp-osu/

Endereço:
Rua Bernardo Sayão - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-866.

Telefone:
(19) 3521-5002
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PROGRAMA UNIVERSIDADE
O Programa UniversIDADE foi criado para proporcionar às pessoas da Comunidade da Unicamp e de Campinas, condições para a preparação do indivíduo em
estágio pré-aposentadoria, aposentadoria e pós-aposentadoria, de modo a mantê-las
ativa tanto física quanto mentalmente, atendendo as necessidades de prevenção, estimulação e capacitação do desenvolvimento físico e emocional através de atividades
interdisciplinares que buscam fomentar os diálogos relacionados à Longevidade e
Qualidade de Vida.
Site:
https://www.programa-universidade.unicamp.br/

SISTEMA DE BIBLIOTECA DA UNICAMP
O Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU), formado por 29 bibliotecas, dispõe de acervos atualizados, buscando sempre a ampliação e renovação de suas coleções através de compras anuais de livros, assinaturas de importantes bases de dados,
e-books, periódicos e tantos outros recursos eletrônicos.
As bibliotecas do SBU mantêm, ainda, o compromisso com a preservação da memória. Para tanto, possuem acervos raros e especiais*, formados por livros, folhetos,
mapas, revistas, partituras e documentos adquiridos através de compra e doação de
coleções que pertenceram a importantes personalidades do meio científico e de destacada atuação na vida pública brasileira.
•

BORA - Biblioteca de Obras Raras e Coleções Especiais

•

Cecult - Centro de Pesquisas em História Social da Cultura

As bibliotecas são abertas ao público externo.

Telefone:
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/
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ENTIDADES EXTERNAS
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNICAMP (STU)
O STU nasceu da Associação dos Servidores da Unicamp (ASSUC ) fundada quase junto com a Unicamp. Inicialmente de caráter recreativo, a associação permitiu a
convivência e a solidariedade entre os funcionários e criou um meio de expressão da
insatisfação contra a ditadura militar que afetava as universidades de todo país. Após
a constituição de 1988, que reconheceu o direito de organização de sindicatos no
serviço público, a ASSUC se transformou em STU no dia 23 de junho de 1991, dia do I
Congresso dos Trabalhadores da Unicamp.

Site:
https://stu.org.br/

Endereço:
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 800, Ciclo Básico I - Cidade Universitária
Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP: 13083-859.

Telefones:
(19) 3521.7412, 3521.7147, 3289.4242, 3289.3502, Ramais: 17694, 17147, 17412

E-mail:
imprensastu@gmail.com

Como chegar:
https://www.google.com/maps?ll=-22.817336,-47.06842&z=14&t=m&hl=ptBR&gl=US&mapclient=embed&q=R.+S%C3%A9rgio+Buarque+de+Holan
da,+800+-+Cidade+Universit%C3%A1ria+Campinas+-+SP+13083-859
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ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNICAMP
(ADUNICAMP)
Criada em 1977, em meio a uma ditadura militar que completava 13 anos de instalação e de forte repressão a tudo e todos que se opunham a ela (incluídos nesta conta
a imprensa em geral, sindicatos, partidos), a Adunicamp trazia consigo tarefas que
pareciam quase impossíveis de serem cumpridas: “atuar como um sindicato, lutando
pelos direitos trabalhistas dos professores, e também como uma associação de trabalhadores preocupada com a democracia, empenhada em unir-se a outras entidades
semelhantes, apoiando-as. Ao mesmo tempo, deveria dar sua contribuição à Universidade pública brasileira - com o propósito de identificar qual o lugar dessa instituição
em um país com as particularidades do Brasil - e à própria Unicamp, que carecia de
mecanismos de decisão transparentes e abertos”.

Site:
https://stu.org.br/

Endereço:
Av. Érico Veríssimo, 1479 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-851.

Telefones:
(19) 3521 2470, 3521 2471

E-mail:
secretaria@adunicamp.org.br

Como chegar:
https://www.google.com/maps/place/Adunicamp/@-22.8130369,-47.0652879,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf7e91379f97b2257?sa=X&ved=2ahUKEwiOjv_spcroAhVzHrkGHX8NAdIQ_BIwFHoECBgQCA
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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP
(FUNCAMP)
A Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP, instituída em 31 de
maio de 1977, com sede em Campinas/SP, é uma fundação de direito privado sem fins
lucrativos, criada por escritura pública (Estatuto da FUNCAMP, art. 1º) e mantida com
recursos próprios. A FUNCAMP não integra a lei orçamentária do Estado de São Paulo,
tampouco o orçamento da UNICAMP, e também não tem atribuição de qualquer titularidade de poderes públicos, desenvolvendo atividades abertas à iniciativa privada,
estando sujeita, portanto, ao regime jurídico de direito privado. Seus objetivos estão
voltados a proporcionar à UNICAMP, dentro de suas possibilidades, meios necessários
à adequada mobilização de seus recursos humanos e materiais para o atendimento de
necessidades e propósitos econômicos, sociais, pedagógicos, assistenciais, previdenciários, esportivos e culturais da comunidade, colaborar na realização de pesquisa
científica, desenvolvimento e inovação, bem como colaborar na realização do ensino
e no desenvolvimento institucional da Universidade. Destaque-se que a FUNCAMP
ainda tem como finalidade precípua colaborar para o desenvolvimento tecnológico, a
proteção e preservação do meio ambiente, além de desenvolver atividades dirigidas a
saúde no interesse de hospitais públicos, universitários ou não, ao ensino, à pesquisa,
tecnologia e assistência social. (Estatuto da FUNCAMP, art. 2º).
Site:
https://www.funcamp.unicamp.br/portal

Endereço:
Av. Érico Veríssimo, 1251 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-851.

Telefone:
(19) 3521.2700

Horário de Funcionamento:
08h30 às 17h30
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Como chegar:
https://www.google.com/maps/place/FUNCAMP+-+Funda%C3%A7%C3
%A3o+de+Desenvolvimento+da+Unicamp/@-22.8121839,-47.0667708,15z/
data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9293b712cfa40af7?sa=X&ved=2ahUKEwjrqqKpsroAhVEI7kGHdXZBPQQ_BIwDXoECBUQCA

CASA DO PROFESSOR VISITANTE
Site:
http://cpvunicamp.com.br/

ESTRUTURAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL:
•

Av. Oswaldo Cruz, 501 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-876

•

Rua Bertrand Russell, s/n - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-865.

BANCO SANTANDER:
•

Rua Roxo Moreira, s/n - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP:
13083-970.

•

Rua da Reitoria - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP. CEP: 13083876.
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BMG
•

Rua Roxo Moreira, 1738 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP.
CEP: 13083-590.

MAPAS INTERATIVOS

Site:
http://www.internationaloffice.unicamp.br/mapa/#/home
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